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Havířovské kino Centrum je po 20 měsících roz-
sáhlé rekonstrukce od 12. října 2012 opět
v provozu. Tento den byla veřejnost pozvána na

prohlídku zmodernizovaných a opravených

prostor v rámci dne otevřených dveří.
Kino Centrum je nyní moderní multifunkční objekt,

který disponuje velkým a malým kinosálem, kinoka-

várnou, barem a novými prostorami pro Městské

informační centrum, které se sem přestěhovalo ze
Společenského domu.

Provoz kina byl ve městě zahájen v roce 1967.

Radní Havířova v roce 2003 rozhodli kvůli špatnému

technickému stavu a parametrům nevyhovujícím
nárokům dnešního diváka o celkové rekonstrukci této
budovy. Kvůli nedostatku financí byla ale rekonstruk-

ce zahájena až v únoru 2011. To byl projekt zařazen

do Integrovaného plánu rozvoje města.
Náklady na rekonstrukci dosáhly 120 milionů

korun. Město stavbu spolufinancuje z dotace Regio-

nálního operačního programu ROP NUTS II Morav-
skoslezsko. Budova doznala rozsáhlých změn, i když
některé prvky původní stavby zůstaly zachovány.

Například mramorová podlaha ve foyeru kina nebo
dominantní galerie s difuzorem. Z budovy ze 60. let
vznikl moderní multifunkční objekt, jehož exteriér

i interiéry odpovídají náročným požadavkům dnešní
doby. Plášť kina ozvláštňuje více než 800 metrů čtve-

rečních celoskleněné fasády. Vnitřní prostory kina

jsou z velké části vybourány tak, aby místo jednoho
kinosálu vzniklo více společenských prostorů pro
širokou veřejnost.

Kinosál má 370 míst, malý kinosál je pro 68 diváků,

k dispozici je kinokavárna s plazmovými obrazovkami
a klub.

Především je ale nové kino opatřeno nejmoderněj-

ší dostupnou technikou jak pro klasickou tak hlavně

pro digitální projekci ve formátech 3D filmů s vysokým
rozlišením 4K, což je v současnosti maximální špička.
Kvalitní promítací plátno ve velkém sále je svými

rozměry 14,6 x 6,2 m čtvrtou největší promítací plo-

chou v ČR. Plátno je parabolicky zakřivené, což
výrazně zkvalitní filmový obraz.

Kino bude svým návštěvníkům nabízet všechny

premiérové filmy vždy v termínu celostátní premiéry

filmu. Nebudou chybět filmy pro děti i starší generaci,
jednou týdně bude promítat filmový klub.

Sobotní i nedělní dopoledne budou patřit filmovým

pohádkám pro děti a kino nabídne také promítání

životopisných filmů slavných osobností. Jednou týdně
se v nabídce promítání objeví dokumenty, vždy ales-
poň jeden film denně bude v 3D verzi.

Vstupné bude zvýhodněné pro rodiny s dětmi, pro
seniory i pro děti.

Některé prostory kina poslouží přednáškám, pre-

zentaci firem a zajímavou nabídku bude mít také kino-
kavárna. Na programu budou filmová představení
školám od mateřských po střední v rámci projektu

Kultura školám.
-red-

Kino Centrum v Havířově 
je po 20 měsících opět v provozu 

P O Z V Á N K A
na jednání 

Zastupitelstva 
města Havířova

pondělí 5. listopadu 2012 
od 13 hod.

v sále Kulturního domu Radost.

Jednání je přístupné veřejnosti.

Interpelace a dotazy občanů 
jsou zařazeny na konec programu.
Upozorňujeme občany na nutnost

předkládat příspěvky k vystoupení 
v písemné podobě.

Foto: Josef Talaš



2

Pěstounské rodiny s dětmi z Havířova 
se sešly na semináři v Nýdku 

Výchovně terapeutický semi-
nář pro pěstounské rodiny
s dětmi z Havířova zorganizovali
v polovině října pracovníci oddě-
lení sociálně-právní ochrany dětí
z odboru sociálních věcí havířov-
ského magistrátu.

Do Nýdku přijelo 8 pěstoun-
ských rodin - 15 dětí a 12 dospě-
lých. Setkání se letos uskutečni-
lo už po deváté.

Seminář pro pěstounské rodi-
ny měl odborně-poradenský
charakter. Pro děti byl po dva
dny připraven bohatý zábavný
program.

Pracovnice oddělení sociálně-
právní ochrany dětí MMH pracují
se 149 pěstounskými rodinami
z Havířova a přilehlých obcí.
V rodinách je umístěno 222 dětí. Dalších 71 rodin v Havířově a přilehlých obcích zajišťuje pro 92 dětí
tzv. cizí péči. -red-

Z Fondu solidarity EU Havířov 
obdržel dotaci na krytí 
povodňových škod z roku 2010

Evropská komise udělila České republice
finanční příspěvek z Fondu solidarity EU ve výši
5 111 401 EUR na krytí části výdajů spojených
s likvidací následků povodní z května a června
2010 na území Moravskoslezského, Olomoucké-
ho, Jihomoravského a Zlínského kraje. Příspěvek
FSEU kryje 100 % oprávněného výdaje, není
požadováno žádné další spolufinancování
z národních zdrojů.

Město Havířov obdrželo dotaci z Fondu solidari-
ty Evropské unie (FSEU) ve výši 11 111 868 Kč.

Dotace byla poskytnuta prostřednictvím Kraj-
ského úřadu Moravskoslezského kraje na pokry-
tí výdajů spojených s likvidací škod na ul. Hálko-
va na území Bludovic. Krizový štáb statutárního
města Havířova v té době učinil nezbytná opat-
ření k zajištění majetku a bezpečnosti osob

zdržujících se v blízkosti projevené svahové

deformace.

K provedení nezbytných technických opatření

pro zabezpečení svahu postiženého svahovou

deformací bylo nutno provést řadu zabezpečova-

cích prací. Celkové výdaje na odstranění povod-

ňových škod činily 11 527 534 Kč.

Evropská unie

Fond solidarity

Havířov poskytuje dotaci na nákup 
zdravotní techniky v nemocnici

Poskytnutí mimořádné investiční dotace ve výši 2,6 milionu korun schválili pro Nemoc-

nici s poliklinikou Havířov zastupitelé města na svém jednání 24. září.

Peníze jsou na základě žádosti nemocnice určeny na pořízení techniky pro nově vznika-

jící lůžkové oddělení ORL - ušní, nosní, krční.

Novým oddělením havířovská nemocnice doplňuje komplexnost poskytování zdravotní

péče obyvatelům a především dětským pacientům.V souvislosti s otevřením oddělení bude

totiž zabezpečena i pohotovostní služba v tomto oboru, která od podzimu loňského roku

v okrese Karviná pacientům chyběla. Ambulance ORL je v havířovské nemocnici

od uzavření v dubnu 2012 veřejnosti opět k dispozici od 6. září.

Na oddělení ORL nakoupila nemocnice z městem poskytnuté investiční dotace 2 kusy

vyšetřovacích souprav UNIT a operační stůl.

V letošním roce poskytuje město nemocnici dotaci 850 tisíc korun na zakoupení laparo-

skopické věže k provádění laparoskopických operací. -red-

Byla ukončena realizace přeshraničního
projektu s názvem "Aktivní sousedství.
Činnosti aktivizující spolupráci tří partner-
ských měst", realizovaného městy Havířov,
Jastrzębie-Zdrój a Karviná a Sdružením pro
rozvoj a regionální spolupráce "Olza".

AKTIVNÍ SOUSEDSTVÍ -
VYHODNOCENÍ PROJEKTU

Projektové aktivity propagující přeshraniční
spolupráci byly určeny především pro občany

měst zapojených do projektu. V rámci projektu

byly zrealizovány následující aktivity:
Byla zorganizovaná polsko-česká venkovní

hra pod názvem "Tady stojí za to se zastavit!" pro

občany Havířova, Jastrzębia-Zdróju a Karviné.

Byl připraven propagační stánek projektu, ve
kterém byl zorganizován vědomostní kvíz
o partnerských městech "Znám to město!" a dále

byla uspořádána výstava fotografií dokumentu-

jících dosud zrealizované společné projekty.
Byla zorganizovaná polsko-česká konference

týkající se nové finanční perspektivy EU na roky

2014-2020, která byla spojena s workshopy

a konzultacemi na téma  přípravy přeshraničních
projektů. Tento projekt byl pokračováním před-
chozích společných přeshraničních projektů

a navazoval na již zrealizované projekty "Podni-
kavý soused", "Sejďeme se na druhé straně hra-

nice" a "Polsko-česká odborná setkání."
Projekt byl spolufinancován z Evropského

fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního

programu Přeshraniční spolupráce Česká repub-
lika - Polská republika 2007-2013 a státního roz-

počtu prostřednictvím Euroregionu Těšínského
Slezska.

Mgr. Dagmar Mertová, manažerka projektu

CVA-Centrum volnočasových aktivit 
Horymírova 1511/9, Havířov-Město, ☎ 596 811 688

1.11. (čtvrtek)  od 14.30 hodin přednáška JUDr. Kiedroně z práva „Změny v poskytování
zdravotnických služeb občanům od 1.4. 2012“

5.11. (pondělí) od 15.00 hodin přednáška p. Gelnarové z folkloristiky na téma „Hody 

a posvícení“

Podzimní akce pro seniory s vnoučaty - vycházka městem s plněním úkolů 

- „BRAMBORIÁDA“. Sraz 8.11. v 15 hod. v CVA. Povinné startovné 4 brambory.

28.11. (středa) od 14.00 hodin přednáška p. Helbicha „Kosmos“

Pravidelný program:

PONDĚLÍ: od 14.00 do 17.00 hodin 

p. Szostková - dovednostní kroužek - ubrou-
sková technika, malování na hedvábí, batiko-
vání, tkaní, vyšívání, pletení

ÚTERÝ: od 13.00 do 16.00 hodin 
p. Przeczková - dovednostní kroužek 
- výroba keramiky, vizovické pečivo, a další 

STŘEDA: od 10.00 do 12.00 hodin 
p. Adamová - dovednostní kroužek 

- příprava k šití - střihy, kompletace, šití 
od 13.00 do 18.00 hodin - p. Foldynová 
- karetní hra Taroky

od 14.00 do 17.00 hodin -  ing. Gaurová

- dovednostní kroužek - výroba šperků

ČTVRTEK: od 9.00 do 11.00 hodin 
- chůze s holemi Nordic walking 
od 14.00 do 17.00 hodin p. Szostková 

- dovednostní kroužek - ubrousková technika,
malování na hedvábí, batikování, tkaní,

vyšívání, pletení

PÁTEK: od 14.00 do 17.00 hodin 

p. Heinzová - dovednostní kroužek 
- výroba šperků

Případné změny budou zveřejněny na strán-
kách www.havirov-city.cz (volný čas - Centrum

volnočasových aktivit) a na nástěnce umístěné
přímo v budově CVA.

Foto: archiv
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OD 1. 1. 2013 ZMĚNA V SYSTÉMU 
PLACENÍ POPLATKŮ !

Od roku 2013 nebudou rozesílány poštovní poukázky na poplatek

za odpady a poplatek ze psů. Pro placení poplatků nahlaste na

MmH číslo inkasa (SIPO), případně můžete zaplatit bankovním pře-

vodem (variabilní symbol zjistíte na MmH), jinak na pokladně

Magistrátu města Havířova v úředních dnech.

Pokud bankovním převodem již platíte, nezapomeňte upravit 

částku bankovního příkazu na poplatek za odpady!

Částky na poplatku ze psů zůstávají pro rok 2013 beze změn.

PLATBY prostřednictvím SIPO nebo bankovním převodem pro:

a) 1 osobu, poplatek je splatný najednou v částce 552,- Kč do 30. 4.

2013 (SIPO v dubnu)

b) 2 osoby, poplatek je splatný ve 2 stejných splátkách, (první splátka

552,- Kč do 30. 4. a druhá splátka 552,- Kč do 31. 10. ; SIPO duben,

říjen)

c) 3 osoby, poplatek je splatný ve 2 stejných splátkách, (první splátka

828,- Kč do 30. 4. a druhá splátka 828,- Kč do 31. 10. ; SIPO duben,
říjen)

c) 4 a více osob, poplatek lze hradit v měsíčních splátkách (každá osoba

46,- Kč za každý měsíc)
Kontakty na MmH:
Ing. Česlav Bajger 596 803 219    bajger.ceslav@havirov-city.cz

Alžběta Novotná 596 803 388    novotna.alzbeta@havirov-city.cz

Renata Bálintová 596 803 208    balintova.renata@havirov-city.cz
Marcel Olšar 596 803 209    olsar.marcel@havirov-city.cz
Bc. Gabriela Hladká596 803 207    hladka.gabriela@havirov-city.cz

Eva Berková 596 803 252    berkova.eva@havirov-city.cz
Bc. Dagmar Svížalová 596 803 323    svizalova.dagmar@havirov-city.cz
Ing. Hana Stolarzová 596 803 250    stolarzova.hana@havirov-city.cz

Nově budou poplatek od 1. 1. 2013 hradit i osoby s trvalým 
pobytem na ohlašovně úřadu, tj. na Svornosti 2/86, Havířov.

Dále budou poplatek nově hradit vlastníci bytů, rodinných domů nebo
staveb určených k individuální rekreaci, ve kterých nemá trvalý pobyt

žádná fyzická osoba. Přiznání k poplatku podejte na MmH, kancelář
B010, Ing. Hana Stolarzová.

Ze 492 na 552 koruny se od
ledna 2013 navyšuje místní popla-
tek za shromažďování, svoz a likvi-
daci komunálního odpadu za
poplatníka a kalendářní rok
v Havířově.

Poplatek upravuje obecně závaz-
ná vyhláška, kterou schválili zastu-
pitelé města a která nabývá účin-
nosti 1. ledna 2013. "Stanovená
částka pokryje náklady na shroma-
žďování, sběr a přepravu netří-
děného odpadu obyvatel Havířova,
odpovídá skutečným nákladům
města na zajištění svozu a likvida-
ce netříděného odpadu, vycházíme
z cen za rok 2011," přiblížil stano-
vení ceny za odpad náměstek pri-
mátora Petr Smrček. Částku 492
koruny na poplatníka a rok platili
Havířovští od roku 2009, po čtyřech

letech se cena za odpad navyšuje
o 12,9 procenta. Obecně závazná
vyhláška také mění celý systém
úhrady poplatků za odpad. Důležitá
je například skutečnost, že lidé
v Havířově už nebudou do
schránek dostávat složenky k úhra-
dě poplatku a hradit poplatek
musejí i obyvatelé s trvalou adre-
sou na úřadu města.

Náklady na zajištění třídění
odpadu, jeho svoz a likvidaci, pro-
voz sběrného dvora a další náleži-
tosti bude město Havířov dále hra-
dit ze svého rozpočtu. Náklady na
sběr a likvidaci odpadů v Havířově
jsou (dle roku 2011) 61 milionů
korun, obyvatelé zaplatili na poplat-
cích 36 milionů a chybějících 25
milionů hradilo z rozpočtu město.

-red-

Město Havířov se zapojilo do programu „Dej

Tip“, který umožňuje obyvatelům nebo návštěv-
níkům města zaslat "tip" neboli fotografii
s komentářem upozorňující na závady ve

městě, například na výtluky na silnici, nefunkční
veřejné osvětlení, poškození dopravního znače-

ní a jiné. Aplikace je určená pro takzvané chytré
mobilní telefony, jejichž prostřednictvím mohou

občané městu snadno a rychle nahlásit závady.

Získání aplikace Dej Tip je velmi jednoduché.
Podle typu mobilního zařízení (iPhone/iPad
nebo telefonu s OS Android) si můžete aplikaci

stáhnout pomocí QR kódů dostupných na
stránkách  www.dejtip.eu, popř. můžete využít
stejného nástroje, který používáte u svého

chytrého telefonu. Stažení programu do mobilu

je zdarma.
Tip městu zašlete tak, že ve vašem smart-

phonu spustíte aplikaci Dej Tip, vyfotíte závadu,
na kterou chcete upozornit, přiřadíte ji k přísluš-
né kategorii, případně připojíte komentář

a kliknete na tlačítko Odeslat. Tip bude doručen
odboru komunálních služeb havířovského

magistrátu a ten jej začne řešit. -red-

Na ploše tří hektarů otevřelo
město 21. září první discgolfové hři-
ště na severní Moravě. Nové spor-
tovní a odpočinkové místo je ve
Stromovce nedaleko centra města.
Vybraná lokalita nabídla umístění
delších a předev-ším kratších tech-
nických jamek-košů a vzrostlé stro-
my ve Stromovce zase nabízí ideál-

ní přírodní překážky, které samot-

nou hru zatraktivní. Přilehlé travna-

té plochy podél lesoparku mohou

hráčům posloužit k procvičování

čistých hodů bez přítomnosti

přírodních překážek. Jmenovaná

lokalita je vhodná pro umístění

9 discgolfových košů s krátkými

jamkami v rozmezí od 35 do 90

metrů s PARem 3.

Discgolf je dynamicky se rozvíje-

jící outdoorová aktivita vhodná pře-

devším pro rodiny s dětmi, dospíva-

jící mládež, ale také pro seniory.
Provozovat ji mohou začínající
i pokročilí hráči, kteří místo míčků
a holí jako na klasickém golfu pou-
žívají létající disky dostupné v růz-
ných tvarech a váze - podle toho
mají různé letové vlastnosti. Smys-
lem hry je dokončit všechny jamky
na hřišti s co nejmenším počtem

hodů.

Discgolfové hřiště v Havířově je

v péči Správy sportovních a rekre-

ačních zařízení, disky pro hráče

budou k dispozici v Městské spor-

tovní hale. K dispozici je zatím 130

kusů disků s logem Havířova.

Na hřišti je 9 discgolfových košů,

9 popisů jamek (košů), 9 míst pro

výhoziště a informační tabule.

Náklady na pořízení byly 330 tisíc

korun.
-red-

TÝDEN RANÉ PÉČE® 
v Havířově s Poradenským střediskem 

pro rodinu a dítě „RaD“ 

Každoročně je Společností pro ranou péči,

o.s., pořádán 
v České republice TÝDEN RANÉ PÉČE®,

kterého se mohou účastnit organizace

poskytující službu rané péče.

TÝDEN RANÉ PÉČE®    26. 11. - 30. 11. 2012
Program:

• 26. - 30. 11. výstava fotek dětí - klientů Poradenského střediska pro rodi-

nu a dítě „RaD“ v Květinové Café Galerii Petra, na ul. Dlouhá třída 17,

Havířov Město (u autobusových zastávek Havířov - střed), na téma :
Úsměvy dětí jsou Radost a Dárek

• 26. 11. - prezentace služby rané péče pracovníkem rané péče z Pora-
denského střediska „RaD“ v prostorách Květinové Café Galerie Petra 

• 28. 11. - Den otevřených dveří v Poradenském středisku pro rodinu a dítě
„RaD“, na ul. Atriová 5, Havířov-Město (za kostelem sv. Anny, nad kruho-
vým objezdem u Tesca)

Srdečně zveme veřejnost na naši výstavu fotek, prezentaci služby 

rané péče a den otevřených dveří
Pracovníci Poradenského střediska pro rodinu a dítě „RaD“

Poplatek za odpad 
bude od příštího roku vyšší

První discgolfové hřiště 
na severní Moravě máme v Havířově

Foto: Josef Talaš
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Projekt výstavby kanalizace v okrajových částech Havířova trvá sedm

měsíců a stavbaři v polovině října hlásili, že více než 50 procent stavebních

prací je hotovo. Dokončeny a z technického hlediska správcem stavby pře-

vzaty jsou práce za 223 milionů korun z celkových 528 milionů korun.

Stavbaři dosud zrealizovali 13 160 metrů stok a 1 685 metrů přípojek

v Dolní Suché a v Bludovicích. Na stavbě v Dolní a Prostřední Suché je

hotovo 11 030 metrů kanalizačního potrubí a 1 550 přípojek. Dokončují se

instalace technologie na třech čerpacích stanicích v Dolních Datyních, dále

probíhá příprava k zahájení zkušebního provozu dvou čistíren odpadních

vod pro Dolní Datyně a Bludovice.

V současné době již byly zaasfaltovány některé komunikace dotčené

výstavbou kanalizace v Prostřední Suché. Stejným způsobem budou

pokračovat práce na pokládání asfaltových povrchů v Bludovicích a do
konce listopadu je plánováno asfaltování všech komunikací dotčených

výstavbou kanalizace v Dolních Datyních.

Stavba kanalizace v Havířově byla zahájena letos v březnu a má skončit
v září 2013. Náklady na stavbu veřejné splaškové kanalizace v Dolní
a Prostřední Suché, v Bludovicích a Dolních Datyních jsou spolufinanco-

vány Státním fondem životního prostředí (SFŽP) ve výši cca 64 procent

celkových uznatelných nákladů.
Dodavatelem stavby je Sdružení pro odkanalizování města Havířova,

kde jsou členy společnosti Metrostav, IMOS a DIS. -red-

Výsledky Státního ústavu radiač-
ní ochrany zaslané začátkem října
Odboru školství a kultury havířov-
ského magistrátu potvrdily, že hod-
noty radonu v budovách základních
a mateřských škol v Havířově jsou
nižší, než je stanovená směrná
hodnota.

Měření probíhalo ve všech 17
základních a 26 mateřských ško-
lách ve městě po celý školní rok
2011/2012.

Radon je přírodní radioaktivní
plyn, který je na úrovni přírodního
pozadí trvalou složkou, kterou
nelze regulovat. Při nedostatečné
izolaci objektu může v důsledku
teplotního a tlakového rozdílu proni-
kat ve zvýšeném množství do vni-
třního ovzduší staveb a způsobit

vnitřní ozáření plicní tkáně. Proto je
v zájmu každého vlastníka a uživa-
tele stavby znát koncentraci radonu
v obytném prostoru.

Státní ústav radiační ochrany
nabízí bezplatné měření radonu
také občanům. Objednat si tuto
službu lze telefonicky na číslech
498 652 713 nebo 495 211 487,
případně na e-mailové adrese
dana.hladikova@suro.cz.

Požádat o bezplatné měření
radonu mohou zájemci také pro-
střednictvím přihlášek, které jsou
k dispozici na stránkách ústavu
www.suro.cz

Měření lze provést v nově posta-
vených domech i v domech starší
zástavby. -red- Nový sociální automobil získa-

lo pro své klienty havířovské
SANTÉ - centrum ambulantních
a pobytových služeb. Klíče od
vozu si slavnostně 9. října 2012

od představitelů Českomoravské

reklamní agentury KOMPAKT

s.r.o. převzala ředitelka SANTÉ

v Havířově Tamara Šeligová.

Šestimístné vozidlo získalo

SANTÉ na šest let do pronájmu za

korunu ročně v rámci projektu

"Sociální automobil" na základě

doporučení sociálního odboru Kraj-

ského úřadu Moravskoslezského

kraje. Organizace si bude v rámci

pronájmu hradit zákonné a havarij-
ní pojištění, silniční daň a veškerou
údržbu automobilu. Po šesti letech
bude automobil převeden do majet-
ku SANTÉ. Organizace má ve

svých třech střediscích 108 klientů.

Myšlenkou projektu "Sociální

automobil" je obnovení vozového

parku v zařízeních, která svou čin-

nost zaměřují na výchovu, vzdě-

lávání, rehabilitaci a integraci zdra-

votně postižených. Projekt funguje

na základě spoluúčasti dalších spo-

lečností, které si zakoupí reklamní

plochu na sociálním vozidle.
-red-

SANTÉ získalo pro své klienty
sociální automobil 

Havířov má dalších
100 parkovacích míst

Radon v budovách základních
a mateřských škol v Havířově není

Výstavba kanalizace 

v Havířově je z poloviny hotova

Nové parkoviště vzniklo na území lemovaném ulicemi Jana Žižky,

Karla Čapka, Vítězslava Nezvala a S. K. Neumanna. Obyvatelé města
tak získávají k užívání 100 nových parkovacích míst, z nichž 6 je urče-
no pro osoby se zdravotním postižením. Parkování je zdarma.

Náklady na parkoviště byly 15 milionů korun, výstavba trvala tři

měsíce. Technické služby města Havířova jako realizátor akce tady
postavily parkovací místa, odlučovače ropných látek, je tady nové
veřejné osvětlení, vybudovaná nová dešťová kanalizace, opraveny

přístupové chodníky. Parkoviště je ze zámkové dlažby.

V osmdesátitisícovém Havířově je v současné době k dispozici cca
14 500 parkovacích míst. Z tohoto počtu je pouze 250 míst zpo-
platněno, nejvíce - 216 - u havířovského magistrátu, kde jsou tři par-

kovací automaty. -red-

Horolezci z Tatranu Havířov nezaháleli
V sezóně 2012 se členové horolezeckého oddílu Tatran Havířov mohou pochlubit něko-

lika významnými úspěchy. Na počátku sezóny vyrazili k vrcholu bájného Araratu ve východ-

ním Turecku, na jehož vrcholu vysokém 5 165m údajně přistál Noe se svou Archou. Po ús-

pěšném zdolání biblické hory zavítali do Fanských hor v Tádžikistánu, kde si na konto může
Michal Kleslo připsat pětitisícový vrchol Mirali (5 106m) a nižší vrchol s komickým názvem
Fyzkultura a Sport (4 100m). Následoval již tradiční Tatranský horolezecký tábor, kde za

účasti téměř třiceti lidí bylo vylezeno značné množství cest v okolí Zeleného plesa. Na horo-
lezeckém táboře na centrálním Kavkaze zdolali účastníci Kleslo, Polák, Čermák, Harazino-

vá, Březovják, Březovjáková, Beňo, Wiejowski, Kubalík a Rek náročný přechod čtyř vrcho-
lů nad 4 000 m (Kenčat, Orelju, Kajarta a Kilar) v dolině Ťuťu, výstup na Elbrus 5 642m
a v dolině Kurmyči štíty Andyrči a Kurmyči. Na konci léta navštívili dvě oblasti Pamiralaje

v Kyrgyzstánu (vrcholy Surtoo a Aktaš) a poté společně odjeli v počtu 9 lidí na zahraniční
výjezd do Chorvatska na lezení ve vápencových skalách na Istrii. Poslední výpravou byl
výjezd dvojice Kleslo-Lacki do tádžického Pamiroalaje, kde se podařily dva pěkné prvový-

stupy na vrcholy Západní Soming 4290 m a Jezerní Soming 4240 m v oblasti Gissárského
hřebene.

pod záštitou manželů Osmanczykových

Vás srdečně zvou dne 4.12. 2012 v 16 hodin 
do Společenského domu Reneta 

na mikulášskou akci :

DĚTI SAMY SOBĚ - Móda
Na akci se Vám představí se svými módními výtvory děti z MŠ Místní, děti
z dětského domova na ul. Čelakovského a klienti Poradenského středis-
ka pro rodinu a dítě ,,RaD“. Završením akce bude módní přehlídka čes-

kých oděvních firem. Ve volných vstupech se přední hokejisté AZ Havířov
budou věnovat dětem a předvedou svou zručnost i mimo ledovou plochu.

Vstupné: dospělá osoba 40 Kč, děti zdarma
Předprodej vstupenek: od 1. 11. 2012 

v Květinové café galerii Petra na ul. Dlouhá třída č.17, Havířov-Město
Všichni jste srdečně zváni

Květinová café galerie Petra 
Modenika a AZ Havířov

Foto: Josef Talaš
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Už to vypadalo, že sluníčko
vyčerpalo svou dávku letošního
krásného počasí a vystřídá se
s deštěm a chladnem. Když ale
vidělo, co se u nás na zahradě
chystá, neodolalo a znovu vykou-
klo ven.

V mateřské školce Puškinova se
na zahradě konalo zábavné odpo-
ledne pod názvem „Pojď si, táto, se
mnou hrát, budeme i sportovat!“
Tatínkové i dědečkové se vrátili
zpět do dětských let, spolu se
svými dětmi vytvořili sehrané dvoji-
ce a společně tak absolvovali něko-
lik disciplín, při kterých předvedli
zdatnost, šikovnost a samozřejmě
smysl pro humor a zábavu.

Děti byly šťastné, maminky spo-
kojené a tatínkové pyšní na své
ratolesti. Nechyběly diplomy se
samolepkami za splněné úkoly,
medaile, sladkosti a my už teď přemýšlíme, jaké disciplíny zvolíme příští rok, aby další setkání bylo ještě lepší, než
to letošní.

Pro školní rok 2012/2013 se ZŠ Gen. Svobody, Havířov-Šumbark poda-

řilo získat dotaci na projekt z rozpočtu Moravskoslezského kraje na pod-
poru aktivit v oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže.

Projekt jsme pojmenovali inspirativním sloganem O.K. škola. Projekt trvá
celý školní rok a zahrnuje osvětu, vzdělávání pedagogů, žáků 6. až 9.

ročníku a rodičů žáků.
V besedách a v zážitkových kurzech se budeme zabývat  tématy jako

jsou např. budování zdravého klimatu ve škole a v třídním kolektivu, roz-
víjení kladných interpersonálních vztahů, vylepšování a upevňování vztahů

učitel - žák - rodič.
Pokusíme se v rámci vzdělávacích akcí omezit a odstranit nežádoucí

sociálně-patologické jevy (záškoláctví, šikana, vandalismus, kouření

a alkoholismus, netolismus).
S rodiči chceme navázat užší spolupráci a společně řešit a předcházet

problémům s chováním, prospěchem a absencí žáků ve škole.

Projekt O.K. škola bude realizován v prostorách školy prostřednictvím
Centra primární prevence RENARKON a občanského sdružení RESOCIA.

Mgr. Dagmar Kondělková

Olympiáda 
havířovských seniorů

Sportovně-společenské hry
klubů důchodců Havířova se staly
tradicí. Tyto hry pořádá magistrát
města, který celou akci dotuje.
Senioři je nazývají "naše olympi-
áda". Letos se v Domově seniorů
Luna na Lidické ulici uskutečnil již
XI. ročník.

Do sportovního klání se přihlási-
lo 14 pětičlenných družstev z růz-
ných klubů důchodců. Soutěžilo se
v 8 disciplínách, které byly
zaměřené na soustředěnost, přes-
nost, hbitost, představivost, moto-
rickou zručnost. Namotávání
autíček (namotáváním provázku na
kolík se uvázané autíčko pohybova-
lo), puzzle, hod dinovejcem (rotující
gumové vajíčko, které je uvnitř
zatíženo kovovým těžištěm), navlé-

kání kostek na šňůru, ruské kužel-

ky, plechovková pyramida, hod

kroužků na cíl, šipky. Každý člen

družstva měl stanovený počet

pokusů v daném časovém limitu.

Výkony se bodovaly.

Zaměstnanci DS Luna a Helios

i magistrátu pomáhali u jednotli-

vých disciplín, u občerstvení,

ochotně vyhověli každému, kdo

požádal o radu nebo pomoc. Spor-

tovní výkony provázel smích,

potlesk, slova uznání a obdivu,

povzbuzování.

Areálem DS Luna vládla poho-

da. Všichni se řídili heslem: není

důležité zvítězit, ale zúčastnit se!

Dík všem pořadatelům, ale také

všem soutěžícím, kteří dokázali, že

lze aktivně stárnout!
Alena Urbánková 

za SPCCH ZO Havířov Kardio

MŠ Puškinova: POJĎ SI, TÁTO, SE MNOU HRÁT!

Desítky slavných basketbalistů nezačínaly svou

hvězdnou kariéru jinde než na ulici. Do moderních hal

a k profesionálním smlouvám je dovedlo sportovní

srdce a vůle vytrvat za každou cenu. Tím se liší ti nej-

lepší od průměrných hráčů. Ničím jiným.

Také na Šumbarku možná vyroste velký talent. Sdru-

žení Šumbarák plánuje ve spolupráci s RPG byty

a městem opravit streetballové hřiště naproti Cyklo-

krámu. „Na Šumbarku je spousta pískovišť a průlezek
pro malé děti, ale nic pro teenagery. Rozhodli jsme se
opravit současné streetballové hřiště a přilákat na ně
šumbarskou mládež,“ vysvětluje Miroslav Mynář ze

sdružení Šumbarák.
Občanské sdružení Šumbarák chce streetballovou

myšlenku pozvednout i tím, že na Šumbark přivede

trenéra, který se bude mládeži věnovat.

Hledá se trenér streetballu!
Sdružení Šumbarák hledá trenéra streetballu, který

by se po tři odpoledne v týdnu věnoval za menší finan-

ční odměnu šumbarským začínajícím hráčům.

Co by měl mít:

✔ přirozenou autoritu

✔ zkušenosti se streetballem nebo basketballem

✔ zkušenosti s prací s mládeží

Máte-li zájem stát se trenérem, kontaktujte redakci

na mailové adrese katerina@piechowicz.cz
nebo písemně na adrese B. Němcové 1207/3a,

Havířov-Šumbark.

Ve čtvrtek 27. září se školní

hřiště ZŠ Na Nábřeží krásně

vybarvilo. Mimo tradiční zelenou
a černou jste mohli
vidět mnoho červené,

modré, žluté, bílé

a oranžové. Konala
se totiž barevná
olympiáda mezi žáky

druhého stupně místní školy.

Zapojili se téměř všichni žáci ze
všech tříd a mnohé výkony byly
velice kvalitní. Kdo nesportoval,

fandil a snad se i dobře bavil.

Každé soutěžení by mělo mít své
vítěze a i zde tomu nebylo jinak.
V kategorii mladších tříd vyhrála

bezpečně černá 7.A. V atletice na
ně šesté třídy nestačily, ale v bar-

vách už to bylo jiné. Zde domino-

vala 6.B, která se svou
modrou byla nejlepší
barevnou třídou na

celém druhém stupni.

V kategorii starších
tříd se opět prosadili ti

nejstarší. Nejlepší výkony podáva-

la 9.A, která si zaslouženě odne-

sla vavříny vítězství. Nicméně
všichni, kteří se zúčastnili, byli
skvělí a zaslouží si pochvalu.

Mgr. Břetislav Holesz

Stavějte streetballová družstva!

Barevná Barevná 
olympiádaolympiáda

Primární prevence rizikových jevů 

chování - projekt 
na Základní škole Gen. Svobody,

Havířov-Šumbark

Konec nudy na ulici

Kladení kytic u příležitosti 
Dne vzniku samostatného Československa 

se uskuteční 26. 10. 2012 v 10.00 hodin 
u pamětní desky před kostelem sv. Anny 

v Havířově-Městě.
Den válečných veteránů bude uctěn tamtéž 

9. 11. 2012 v 10.00 hodin.

Foto: archiv
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Změny ve vedení linek :
Linka č. 402
v sobotu a neděli  prodloužena na
zastávku Havířov, Šumbark, Nám.
T.G. Masaryka 
v pracovních dnech vedena pře-
vážně pouze na a ze zast. Havířov,
Šumbark, Nám. T.G. Masaryka
Linka č. 413 
nová trasa - změna v ukončení linky
- vedena na zast. Havířov, Šum-
bark, točna Petřvaldská 
(tzn. změna trasy pouze v části
Havířov Šumbark, nová trasa z ul.
SNP na ul. Školní, Okružní

a Petřvaldskou)

Na základě tohoto opatření je

výrazně omezen počet spojů na

stávající lince č. 409. Tato kapacita

je pak převedena na stávající linku

č. 412.

Linka č. 415 

nová trasa - vedena ze zast.

Havířov, Šumbark, točna Petřvald-

ská, (po ul. Petřvaldská, Okružní,

Školní, SNP, U Nádraží, Železni-

čářů, Hlavní tř., ul. U Stromovky,

Karvinská, Dělnická, Dlouhá tř., ul.

Okrajová na zast. Havířov, Podlesí,

aut. nádr.)

Na lince je současně navýšen pro-

vozovaný počet spojů.

Linka č. 411

nová trasa - ve své původní trase je

linka č. 411 zrušena, její dopravní
funkci převezmou ostatní linky

Pod označením 411 bude vedena

stávající linka č. 421 v úseku
Havířov, Podlesí, aut. nádr. - Horní
Bludovice - Šenov, Lapačka 

Linka č. 408

nová linka - pod označením 408
bude vedena stávající linka č. 422
v úseku Havířov, Podlesí, Těšínská -

Havířov, Město, žel. st. - Havířov,

Šumbark, točna 2.etapa - Havířov,
Šumbark, točna Petřvaldská -

Havířov, Šumbark, točna Lidická -
Havířov, Podlesí, aut. nádr.
Linka č. 421 a č. 422 - zrušena

Trasa ostatních linek MHD zůstává
beze změn.
Všechny linky MHD jedoucí na
Havířov-Šumbark budou zasta-
vovat na zast. Havířov, Šumbark,
bazén.
Po provedených úpravách bude
v rámci systému MHD Havířov pro-
vozováno celkem 20 linek MHD.

Změny jízdních řádů
V pracovních dnech budou prove-

deny změny JŘ linek č. 401, 402,

403, 404, 405, 409, 412, 413, 415

a 416, převážně ve smyslu zvýšení

nabídky v období dopravní špičky

nebo přerozdělení dopravního

výkonu.

Linky č. 401, 404 a 416 zůstanou

z hlediska funkce jako základní

linky s rozhodující přepravní nabíd-

kou. U těchto linek je uplatněn špič-

kový interval 15 minut, mimo

dopravní špičku pak interval 20

minut. Ostatní, doplňující linky jsou

s ohledem na funkci a dopravní

význam navrženy v intervalu 30-40

minut, u méně zatížených linek

60-90 minut celodenně.

V sobotu a neděli budou provede-

ny změny JŘ linek č. 401, 402, 403,

404, 405, 406, 409, 412, 413, 415
a 416, zejména ve smyslu sjedno-
cení JŘ pro oba víkendové dny,

zajištění vyváženosti nabídky nebo

přerozdělení dopravního výkonu.
Linky č. 404 a 416 jsou definovány
jako základní pro zabezpečení roz-

hodujících přepravních vazeb.

U těchto linek je uplatněn celoden-
ní interval 30 minut, doplňující linky
jsou provozovány s intervalem

60-120 minut celodenně.

V období prázdnin budou prove-
deny změny JŘ linek č. 401, 402,
403, 404, 405, 406, 409, 412,413,
415 a 416, zejména ve smyslu
vyváženosti  nabídky nebo přeroz-
dělení dopravního výkonu. Linky č.
401, 404 a 416 jsou definovány
jako základní pro zabezpečení roz-
hodujících přepravních vazeb,
z hlediska dopravního zatížení je
významnou rovněž linka č. 413.
Soubor základních linek bude
řešen s intervalem 20 minut celo-
denně, ostatní linky pak s interva-
lem 30 minut a více podle zatížení.

Z pohledu trasování linek dojde

k významným změnám zejména

v lokalitě Havířov-Šumbark u Tena-

su (zast. Havířov, Šumbark, točna

Lidická) a v lokalitě Havířov-Šum-

bark I. etapa, (zast. Havířov, Šum-

bark, točna Petřvaldská).

Ze zastávky Havířov Šumbark,

točna Lidická budou vedeny

linky:

Linka č. 402 s velmi omezeným

počtem spojů, linka č. 404, linka č .

412 s výrazně  navýšeným  počtem

spojů a linka č. 408, což je nové

označení stávající  linky č. 422.

Ze zastávky Havířov Šumbark,

točna Petřvaldská budou vedeny

linky:
Linka č. 403, linka č. 409 s velmi

omezeným počtem spojů, linka č.

408, linka č. 413 a linka č. 415.

Jízdní řády všech linek MHD, sch-

válené příslušným dopravním úřa-
dem, budou dostupné také na
webových stránkách  

www.idosjizdnirady.cz 

Magistrát města Havířova
odbor komunálních služeb

dopravce - ČSAD Havířov a.s.

Zapojte se 
do projektu  
Dárkiáda

„Udělat drobný dáreček nezabe-
re čas, nestojí moc peněz, ale
může přinést obrovské množství
radosti, když jej pod stromečkem
najde někdo, kdo žádný dáreček
nečekal, někdo, kdo je možná sám.
Pojďme tu trochu toho času věno-
vat výrobě dárečku, pojďme jej
zaslat do domova seniorů, a když
se nás zapojí hodně, budou dáreč-
ky pro všechny babičky a dědečky,
nebudou sami, budou vědět, že na
ně někdo myslí…“ Více o projektu
se dozvíte na stránkách 

www.darkiada.potvor.cz
Projekt Dárkiáda podporuje

v Havířově DecoupageShop ve
spolupráci s Tvořivými večery
v kavárně ZaHRAda. Na stránkách
www.decoupageshop.cz naleznete

všechny potřebné informace

a zároveň svůj vyrobený dáreček

můžete nechat v kamenné pro-

dejně ul. Gen. Svobody 20. Všech-

ny dárečky pak poputují

místnímu Domovu seniorů.

Speciální tvořivý večer věnovaný

výrobě dárečků pro seniory

proběhne 5.11. 2012 od 19 h

v kavárně ZaHRAda, Komunardů

8. V kavárně se setkáte s ostatními

tvořilkami, u dobré kávy vyrobíte

dárečky pro seniory a třeba se

i naučíte něco nového.

Hlásit se můžete u paní 

Alenky Chovancové přes stránky

www.facebook.com

/TvoriveVeceryVkavarneZaHRAda

Staré šatstvo, textil či boty, které chcete daro-
vat potřebným, nevhazujte do bílých kontejnerů,

ale doneste je do charitativního obchodu ADRY
na Dlouhé ulici 59.

Začátkem září letošního roku zavedlo město

Havířov pro své občany novinku na třídění odpa-
du v podobě bílých kontejnerů. Jedná se speci-

ální kontejnery, které jsou určené na třídění tex-
tilu, oděvů nebo třeba obuvi. Hlavním záměrem
pro zavedení sběru tříděného textilu je snaha

o snížení množství komunálního odpadu a tím
i snížení výdajů za jeho odstranění. Provoz spe-

ciálních bílých kontejnerů na své náklady provo-
zuje společnost REVENGE, a.s., která se

zabývá sběrem a následným zpracováním vytří-
děného textilu. Prozatím se jedná o zkušební

provoz a v případě, že se kontejnery osvědčí
v praxi, může postupně dojít k jejich rozšíření i do
dalších lokalit v Havířově.

Do těchto kontejnerů patří: veškeré nepo-
třebné oblečení, bytový textil - ložní prádlo, zá-

clony, závěsy, ručníky; batohy, tašky, hračky,
obuv atd.

Do kontejnerů rozhodně nevhazujte: koberce,

matrace, molitany, netextilní a syntetické materi-
ály, kůže, plasty, silně znečištěné textilie atd.

Bílé kontejnery se setkaly s poměrně velkým
zájmem veřejnosti. Značná část obyvatel se

však domnívá, že kontejnery slouží jako sběrné
místo sociálního šatníku a do kontejnerů vhazují

oblečení, textil nebo boty v domnění, že se touto
cestou dostanou k osobám sociálně potřebným.

K těmto účelům bílé kontejnery nejsou určeny.

Kam tedy se všemi věcmi, které je vám líto vyho-
dit? 

Staré, ale funkční a čisté věci jako oblečení,
módní doplňky, porcelán, keramiku, starožitnos-
ti, bytové doplňky, knihy, CD, DVD, gramofonové

desky nebo hračky doneste do charitativního
obchodu ADRA na Dlouhé ulici 59 v Havířově

u Jitřenky.
-red-

Taneční škola Horizonty 
Havířov zve na

2. kolo náboru 

31.10. 2012 v KDLJ 
od 17 hodin děti od 4 do 6 let, 
od 17.30 h děti od 7 do 11 let, 
od 18 h děti od 12 do 15 let, 

starší 16 let od 18.30.

Více informací na 
www.horizonty-havirov.cz 
nebo na tel. 724 088 778

Informace o změnách v systému 
Městské hromadné dopravy Havířov od 9. 12. 2012

Počínaje dnem 9.12. 2012 budou v systému MHD Havířov realizovány některé změny, a to v trasování
vybraných linek MHD i v rozsahu jízdních řádů.

Žádáme proto cestující, aby se v předstihu s připravenými změnami seznámili s tím, že základní návrh jízdních
řádů všech linek MHD je již v současné době dostupný na webových stránkách statutárního města Havířov,
www.havirov-city.cz. Upozorňujeme však, že v tomto návrhu může ještě dojít k dílčím úpravám časových poloh
spojů, definitivní jízdní řády budou zveřejněny nejpozději do 12.11. 2012.

Statutární město Havířov ve spolupráci s dopravcem ČSAD Havířov a.s. předkládá cestujícím následující
stručný přehled připravených změn:

BÍLÉ KONTEJNERY NEPATŘÍ ADŘE
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ta
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a GALERIE MARYČKA, otevřeno po - pá od 12 do 18 h.,

v den večerního programu do 19 h., mimo otevírací dobu výstavu
zpřístupní zájemcům pracovník informací, vstupné dobrovolné

PATCHWORK
výstava prací členek klubu 
MKS Havířov

vernisáž 1. 11. od 17 hodin

výstava potrvá do 30. 11. 2012
d

iv
a
d

la

Kulturní dům Petra Bezruče - KDPB

TĚŠÍNSKÉ DIVADLO - ČESKÁ SCÉNA 
20. 11. v 19 hodin - KD P. Bezruče
pro skupinu HAA - Robin Hawdon: ÚŽASNÁ SVATBA

Velmi humorná černá komedie plná ironie o těžkém údělu muže

v současném světě. Doba je v krizi, svět je v krizi, vztahy jsou

v krizi, to je všeobecně známo, ale pozor: I muži jsou v krizi!

Přicházejí postupně o svá poslední výsadní práva a pozice neohro-

žených vládců vesmíru. Jedno z posledních míst mužského sebevě-

domí a sebeurčení se nachází v kotelně pod supermarketem

Happycentrum. Schází se zde každou sobotu čtyři stateční muži

schovaní před svými shoppingujícími manželkami. Na pár hodin se

stávají opět pravými chlapy. Kouří, pijí pivo a koukají se na fotbal.
Podaří se jim uhájit tento ostrůvek svobody?                   
Hrají: Bob Klepl, Filip Blažek / Roman Štabrňák

Kryštof Hádek / Václav Jílek, Michal Slaný / Petr Bláha

Vstupné: 340, 320, 300 Kč

p
o

h
á
d

k
y Neděle 11.11.

v 15 hodin 

velký sál KDPB

Popelka
Těšínské divadlo

Každý člověk by se měl

občas podívat na svět očima

dítěte. I když pohádky patří

především dětem je mezi

námi dospělejšími hodně těch, kteří se k nim rádi vracejí. Vždyť kdo by nechtěl,

aby dobro zvítězilo nad zlem, aby chudá, ale počestná a pracovitá dívčina skon-

čila v náručí hodného prince a aby nad tím vším vládl moudrý a spravedlivý král.

Pohádkový příběh o Popelce vyzdobili skladatel Zdeněk Barták s textařem

Michaelem Prostějovským půvabnými písničkami a vznikl muzikál, který pobaví

nejenom děti, ale i dospělé. Vstupné: 120, 100, 80, Kč

loutkový sál KDPB - vždy od 15.00 hodin

Neděle VESMÍRNÁ POHÁDKA 
4.11. Divadlo Smíšek Ostrava

Zvědavá Alžbětka se snaží přijít na kloub životu ve

vesmíru.

Neděle O NEPOSLUŠNÉM AUTÍČKU
18.11. Divadlo Kaňka Třinec

Kamarádi Jája se Šmájou jsou zpátky a protože mají

dlouhou chvíli, nenapadne je nic lepšího než se vydat na
výlet. Ale dříve než vyrazí, mají ještě jeden veliký úkol.

Musí totiž naučit neposlušné autíčko dopravní značky.
A že to bude úkol nelehký, se přesvědčíte sami a něco

se i naučíte.

Neděle KLAUNI A VÁNOCE
25.11. Divadlo Modrý slon Olbramice

Jaké jsou Vánoce u klaunky paní Evženie a klauna pana
Emila? No přece klaunské, plné legrace a překvapení.

Vstupné: 55 Kč

p
ře

d
n

á
š
k
y

● Kulturní dům Petra Bezruče, Hlavní tř. 31a, Havířov-Město, informace 596 808 011, pokladna 596 808 015, pokladna otevřena po - pá 13 - 19 h, so - ne 1 h před akcí
● Kulturní dům Radost, Alšova 11, Havířov-Město, informace 599 525 281, pokladna otevřena 1 hodinu před konáním akce
● Kulturní dům Leoše Janáčka (kino Úsvit), Dlouhá tř. 46a, Havířov-Podlesí, informace 596 411 277, pokladna po - ne 15.00 - 20.30 h
● Společenský dům, Dlouhá tř. 19a, Havířov-Město, informace 596 811 217, pokladna 596 812 049, pokladna otevřena po - pá 14 - 18 h
● Kino Centrum, nám. Republiky, Havířov-Město ● pokladna otevřena denně od 8 do 20.30 h, ☎ 597 317 599 ● ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA 
● KULTURA - měsíčník, vydavatel MKS Havířov ● www.mkshavirov.cz ● Vstupenky na představení konaná v zařízeních MKS Havířov si můžete zakoupit v předprodeji ve všech

pokladnách MKS Havířov. V den pořádání akce se 1 hod. před začátkem vstupenky prodávají pouze v místě jejího konání. Veškeré objednávky a rezervace na jednotlivé programy se
přijímají od 2. dne zahájení prodeje a jsou přijímány nejdéle na dobu 7 dní.

„Největší exotikou v Evropě je Bulharsko. Možná si všichni
myslíte, že tuto zemi dobře znáte, ale na promítání uvidíte
mnoho skrytého a taky tajemného. Hory, doly, památky, slavná
věštkyně Baba Vangha, Bílé bratstrvo, chození po uhlících,
sbírání růží, staří Trákové, Rila i Stará planina.“

Vstupné 40 Kč, studenti 20 Kč
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Kulturní dům Radost - KDR

otevřeno po - pá 12 - 18 h., so - ne 14 - 18 h.
vstupné 20 Kč,  dět i  a  s tudent i  10 KčGalerie Radost

k
o

n
c
e
rt

y
v
ý
s
ta

v
a

22. 11.
v 19 hodin 
KD Radost

Michal Mašek 
- klavír 

koncert

MAŠEK/MARTINŮ 
prezentace děl a originálních 

kreseb Bohuslava Martinů
Koncert zahájí Šimon Karch 
ze ZUŠ B. Martinů Havířov 
skladbou 
Arama Chačaturjana -  Sonatina.

Vstupné 100 Kč 

důchodci 70 Kč, studenti 50 Kč

Důl Michal v roce 2012
- výstava prací členů Fotoklubu Havířov
Vernisáž ve středu 7. 11. od 17 hodin,

výstava potrvá do 29. 11. 2012

Chlapci Ondar, Petar, Tomina, Jura a Kurt předvedou svůj maxi-

mální improvizační standart! Nic víc, nic míň!
Hrají: Ondar Cihlář, Jura Havelka,Tomina Jeřábek, Petar Prokop
a Kurt Bauer

Zcela otevřený divadelně-hudební improvizační večer.

Stand´artní kabaret prožívá pokaždé svou premiéru i derniéru
a je hudebně doprovázený vlastní kapelou.

Vstupné: 120 Kč

Společenský dům - SD

TANEČNÍ VEČER ve Společenském domě 

11. 11. 17.00 - 22.00 hod.

K tanci a poslechu hraje Duo Elton                      Vstupné 50 Kč

KD Leoše Janáčka - KDLJ
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ta
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12.11. v 16.30 hodin v loutkovém sále KDPB 
Klub přátel hornického muzea pobočka Havířov 

pořádá besedu 
Ing. Břetislav Crha: Česká inspekce životního prostředí

Sanace bývalé koksovny Karolina

p
ře

d
n

á
š
k
y

16.11. Pravá slezská zabijačka
Výpěstky Biofarmy ze Sádku! Prodej živých ryb!

Živé ryby - pstruzi, kapři a jiné sladkovodní ryby. Sýry z Čech, Moravy, Slovenska, Holandska, Francie a Itálie. 
Máslo ze Tří Dvorů - vyrobeno tradičním způsobem. Zabíjačkové výrobky - několik druhů klobás, jitrnic, jelit, sekané, 
tlačenky, slaniny - tradiční výrobky řeznických mistrů. Dančí, kančí, jelení salámy a klobásy. Jednou měsíčně vína 
z Jižní Moravy. Chlazené a uzené sladkovodní a mořské ryby - tuňák, losos, lín a mnoho dalších. Med a výrobky z vosku. 
Pekařské a cukrářské výrobky - frgály, koláče, bábovky, žitný chléb, perník, marcipán - tradiční způsob výroby. 

JUNG-INDUSTRY s.r.o., Obecní 6, Opava - Vávrovice, IČ: 28601319  e-mail: cesketrhy@seznam.cz tel.: +420 608 119 088JUNG-INDU

FARMÁŘSKÉ TRHY V HAVÍŘOVĚ Tržní dny:
pátek 
26.10. 2012
 2. 11. 2012 
 9. 11. 2012
16. 11. 2012 

9.00 - 16.30
nám. Republiky 

Havířovský výtvarný salon - vernisáž v úterý 27. 11. od 17 h.

Výstavní síni Viléma Wünscheho
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KINO CENTRUM 

út 6.11. v 18.00 hodin  

BAJKONUR

Režie: Veit Helmer
Komedie z kazašských stepí, T, 94´ 

út 13.11. v 18.00 hodin  

OBCHOD PRO SEBEVRAHY
Režie: Patrice Leconte

Animovaná komedie, T, 85´ 

út 20.11. v 18.00 hodin 

DŮM K POVĚŠENÍ
Režie: Emir Kusturica

Drama dětí unášených do Itálie, T, 141´ 

út 27.11. v 18.00 hodin  

FAUST
Režie: Alexandr Sokurov

Vítěz filmového festivalu v Benátkách

T, 134´, 12 

Vstupné 80/100 Kč

ilmovýF klub49. sezona

Dokumentární klub

po 5.11. v 18.00 hodin  

KAREL REISZ: 
TEN FILMOVÝ ŽIVOT
Režie: Petra Všelichová
Životopisný, T, 74´

po 12.11. v 18.00 hodin  

DVA NULA
Režie: Pavel Abrahám

Sportovní, CZ, 108´

po 19.11. v 18.00 hodin  

PODIVUHODNÁ CESTA
Režie: Serge Bromberg, 
Eric Lange

Historický, T, 76´, 12

po 26.11. v 18.00 hodin  

VÁŇA

Režie: Jakub Wagner

Sportovní, CZ, 75´

Vstupné 80/100 Kč

velký sál 
DATUM      ČAS      TITUL                                                    ŽÁNR                                ZVUK   DÉLKA   PŘÍSTUPNOST    CENA

v kině Centrum
malý sál

v kině Centrum
malý sál

čt 1.11. 15.30 ZVONILKA:TAJEMSTVÍ KŘÍDEL 3D animovaný/rodinný CZ 76´ 180/150
17.45   YUMA tragikomedie T 105´ 120 
20.00   PARANORMAL ACTIVITY 4 horor T 95´ 15   120 

pá 2.11. 15.30 ZVONILKA:TAJEMSTVÍ KŘÍDEL 3D animovaný/rodinný CZ 76´ 180/150
17.45   YUMA tragikomedie T 105´ 120 
20.00   PARANORMAL ACTIVITY 4 horor T 95´ 15   120 

so 3.11. 10.00   V PEŘINĚ hudební/komedie CZ 103´ 60 
15.30 ZVONILKA:TAJEMSTVÍ KŘÍDEL 3D animovaný/rodinný CZ 76´ 180/150
17.45   YUMA tragikomedie T 105´ 120 
20.00   PARANORMAL ACTIVITY 4 horor T 95´ 15   120 

ne 4.11. 10.00   V PEŘINĚ hudební/komedie CZ 103´ 60 
15.30 ZVONILKA:TAJEMSTVÍ KŘÍDEL 3D animovaný/rodinný CZ 76´ 180/150
17.45   YUMA tragikomedie T 105´ 120
20.00   PARANORMAL ACTIVITY 4 horor T 95´ 15   120 

po 5.11. 15.30 ZVONILKA:TAJEMSTVÍ KŘÍDEL 3D animovaný/rodinný CZ 76´ 150
17.45   LET´S DANCE: REVOLUTION 2D hudební/romance T 93´ 12 100
20.00   7 DNÍ HŘÍCHŮ drama CZ 107´ 12 100

út 6.11. 15.30 ZVONILKA:TAJEMSTVÍ KŘÍDEL 3D animovaný/rodinný CZ 76´ 180/150
17.45   LET´S DANCE: REVOLUTION 2D hudební/romance T 93´ 12 120
20.00   7 DNÍ HŘÍCHŮ drama CZ 107´ 12 120

st 7.11. 9.00 7 DNÍ HŘÍCHŮ drama CZ 107´ 60/120
15.30 ZVONILKA:TAJEMSTVÍ KŘÍDEL 3D animovaný/rodinný CZ 76´ 180/150
17.45   LET´S DANCE: REVOLUTION 2D hudební/romance T 93´ 12 120
20.00   7 DNÍ HŘÍCHŮ drama CZ 107´ 12 120

čt 8.11. 15.30   HOTEL TRANSYLVÁNIE 3D animovaný/komedie CZ 91´ 160/140
17.45  DRUHÁ ŠANCE komedie/drama T 100´ 12 100
20.00   SVATÁ ČTVEŘICE romantická/komedie CZ 78´ 15 100

pá 9.11. 15.30   HOTEL TRANSYLVÁNIE 3D animovaný/komedie CZ 91´ 160/140
17.45  DRUHÁ ŠANCE komedie/drama T 100´ 12 100
20.00   SVATÁ ČTVEŘICE romantická/komedie CZ 78´ 15 100

so 10.11. 10.00  GNOMEO A JULIE 3D animovaný/dobrodružný CZ 84´ 60
15.30   HOTEL TRANSYLVÁNIE 3D animovaný/komedie CZ 91´ 160/140
17.45  DRUHÁ ŠANCE komedie/drama T 100´ 12 100
20.00   SVATÁ ČTVEŘICE romantická/komedie CZ 78´ 15 100

ne 11.11. 10.00  GNOMEO A JULIE 3D animovaný/dobrodružný CZ 84´ 60
15.30   HOTEL TRANSYLVÁNIE 3D animovaný/komedie CZ 91´ 160/140
17.45  DRUHÁ ŠANCE komedie/drama T 100´ 12 100
20.00   SVATÁ ČTVEŘICE romantická/komedie CZ 78´ 15 100

po 12.11. 15.30   HOTEL TRANSYLVÁNIE 3D animovaný/komedie CZ 91´ 130
17.45  ZÁBLESKY CHLADNÉ NEDĚLE thriller CZ 92´ 15 90
20.00  96 HODIN: ODPLATA krimi/akční T 98´ 15 90

út 13.11. 15.30   HOTEL TRANSYLVÁNIE 3D animovaný/komedie CZ 91´ 160/140
17.45  ZÁBLESKY CHLADNÉ NEDĚLE thriller CZ 92´ 15 110
20.00  96 HODIN: ODPLATA krimi/akční T 98´ 15 110

st 14.11. 9.00 MAZEL drama T 92´ 50/100
15.30   HOTEL TRANSYLVÁNIE 3D animovaný/komedie CZ 91´ 160/140
17.45  ZÁBLESKY CHLADNÉ NEDĚLE thriller CZ 92´ 15 110
20.00  96 HODIN: ODPLATA krimi/akční T 98´ 15 110

čt 15.11. 15.30  RAUBÍŘ RALF 3D animovaný/komedie CZ 89´ 180/150
17.45  TWILLIGHT SAGA: ROZBŘESK - 2. část dobrodružný/fantasy T 120´ 120
20.00  AŽ DO MĚSTA AŠ drama CZ 84´ 15 100

pá 16.11. 15.30  RAUBÍŘ RALF 3D animovaný/komedie CZ 89´ 180/150
17.45  TWILLIGHT SAGA: ROZBŘESK - 2. část dobrodružný/fantasy T 120´ 120
20.00  AŽ DO MĚSTA AŠ drama CZ 84´ 15 100

so 17.11. 10.00  ŽRALOCI NA S(O)UŠI 2D animovaný/rodinný CZ 92´ 80
15.30  RAUBÍŘ RALF 3D animovaný/komedie CZ 89´ 180/150
17.45  TWILLIGHT SAGA: ROZBŘESK - 2. část dobrodružný/fantasy T 120´ 120
20.00  AŽ DO MĚSTA AŠ drama CZ 84´ 15 100

ne 18.11. 10.00  ŽRALOCI NA S(O)UŠI 2D animovaný/rodinný CZ 92´ 80
15.30  RAUBÍŘ RALF 3D animovaný/komedie CZ 89´ 180/150
17.45  TWILLIGHT SAGA: ROZBŘESK - 2. část dobrodružný/fantasy T 120´ 120
20.00  AŽ DO MĚSTA AŠ drama CZ 84´ 15 100

po 19.11. 15.30  RAUBÍŘ RALF 3D animovaný/komedie CZ 89´ 150
17.45  TWILLIGHT SAGA: ROZBŘESK - 2. část dobrodružný/fantasy T 120´ 100
20.00  BEZ KALHOT komedie T 110´ 80

út 20.11. 15.30  RAUBÍŘ RALF 3D animovaný/komedie CZ 89´ 180/150
17.45  TWILLIGHT SAGA: ROZBŘESK - 2. část dobrodružný/fantasy T 120´ 120
20.00  BEZ KALHOT komedie T 110´ 100

st 21.11. 9.00 AŽ DO MĚSTA AŠ drama CZ 84´ 50/100
15.30  RAUBÍŘ RALF 3D animovaný/komedie CZ 89´ 180/150
17.45  TWILLIGHT SAGA: ROZBŘESK - 2. část dobrodružný/fantasy T 120´ 120
20.00  BEZ KALHOT komedie T 110´ 100

čt 22.11. 15.30  DOBA LEDOVÁ 4  3D animovaný/rodinný CZ 94´ 150/130
17.45  ATLAS MRAKŮ - dvojprogram sci-fi/drama T 164´ 12 150
20.30  NÁVRAT DO SILENT HILL 3D horor/mysteriózní T 98´ 15 150
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velký sál 
DATUM            ČAS      TITUL                                                                  ŽÁNR           ZVUK         DÉLKA   PŘÍSTUPNOST    CENA

2.12. v 15 h - KD Radost
POJĎME SPOLU DO BETLÉMA
MIKULÁŠSKÁ
Mikuláš s čertem rozdají balíčky
až po pohádce. Vstupné: 55 Kč

4.12. v 19 h - KDLJ
JAROSLAV SVĚCENÝ 
& CIGÁNSKI DIABLI
Vstupné: 290, 270, 250 Kč

6.12. v 18 h - KDPB
Malý Tibet 

- přednáška Jakuba Fabiána

12.12. v 19 h - KD Radost
MUSICA DOLCE VITA
D. Demuthová - mezzosoprán
Ž. Vokálková - flétna
Z. Šolcová - harfa

13.12. v 17.30 - KDPB
Léčivá meditace

15.12. v 18 h - KD Radost

Taneční večer s Kubemusic

20.12. v 17.30 - KDPB

Kristovo léčení 

od 30.11.
VÁNOČNÍ MĚSTEČKO

náměstí Republiky

připravujeme filmy

T - titulky   D - dabing   CZ - český film ●RODINNÉ VSTUPNÉ - pouze v 15.30 h ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

CELOSTÁTNÍ PREMIÉRA SO a NE LEVNÉ PONDĚLKY SENIORSKÉ VSTUPNÉ

čt 1.11. 18.00   ANDĚLSKÝ PODÍL drama/komedie T 101´ 12 90
20.30   SINISTER krimi/horor T 110´ 110

pá 2.11. 18.00   ANDĚLSKÝ PODÍL drama/komedie T 101´ 12 90
20.30   SINISTER krimi/horor T 110´ 110

so 3.11. 18.00   ANDĚLSKÝ PODÍL drama/komedie T 101´ 12 90
20.30   SINISTER krimi/horor T 110´ 110

ne 4.11. 18.00   ANDĚLSKÝ PODÍL drama/komedie T 101´ 12 90
20.30   SINISTER krimi/horor T 110´ 110

po 5.11. 20.30   7 DNÍ V HAVANĚ drama T 129´ 12 80
út  6.11. 20.30   7 DNÍ V HAVANĚ drama T 129´ 12 100
st  7.11. 18.00   KLIP erotický/drama T 102´ 18 100

20.30   7 DNÍ V HAVANĚ drama T 129´ 12 100
čt 8.11. 18.00   SUPERCLÁSICO! komedie T 99´ 12 100

20.30   PATROLA drama/krimi T 108´ 15 110
pá 9.11. 18.00   SUPERCLÁSICO! komedie T 99´ 12 100

20.30   PATROLA drama/krimi T 108´ 15 110
so 10.11. 18.00   SUPERCLÁSICO! komedie T 99´ 12 100

20.30   PATROLA drama/krimi T 108´ 15 110
ne 11.11. 18.00   SUPERCLÁSICO! komedie T 99´ 12 100

20.30   PATROLA drama/krimi T 108´ 15 110
po 12.11. 20.30   MAZEL drama T 92´ 15 80
út 13.11. 20.30 MAZEL drama T 92´ 15 100
st 14.11. 18.00   KUMA etno/drama T 93´ 12 100

20.30 MAZEL drama T 92´ 15 100
čt 15.11. 18.00   V TEMNOTĚ válečný/drama T 145´ 100

20.30   SVATBA MEZI CITRONY romantický/komedie T 112´ 90
pá 16.11. 18.00   V TEMNOTĚ válečný/drama T 145´ 100

20.30   SVATBA MEZI CITRONY romantický/komedie T 112´ 90
so 17.11. 18.00   V TEMNOTĚ válečný/drama T 145´ 100

20.30   SVATBA MEZI CITRONY romantický/komedie T 112´ 90
ne 18.11. 18.00   V TEMNOTĚ válečný/drama T 145´ 100

20.30   SVATBA MEZI CITRONY romantický/komedie T 112´ 90
po 19.11. 20.30   HASTA LA VISTA! drama/komedie T 115´ 12 80
út 20.11. 20.30   HASTA LA VISTA! drama/komedie T 115´ 12 100
st 21.11. 18.00   LURDY spirituální T 96´ 100

20.30   HASTA LA VISTA! drama/komedie T 115´ 12 100
čt 22.11. 18.00   HUGO A JEHO VELKÝ OBJEV dobrodružný T 126´ 100

20.30   THE ARTIST černobílá/romance T 100´ 12 100
pá 23.11. 18.00   HUGO A JEHO VELKÝ OBJEV dobrodružný T 126´ 100

20.30   THE ARTIST černobílá/romance T 100´ 12 100
so 24.11. 18.00   HUGO A JEHO VELKÝ OBJEV dobrodružný T 126´ 100

20.30   THE ARTIST černobílá/romance T 100´ 12 100
ne 25.11. 18.00   HUGO A JEHO VELKÝ OBJEV dobrodružný T 126´ 100

20.30   THE ARTIST černobílá/romance T 100´ 12 100
po 26.11. 20.30    NEBEZPEČNÁ METODA drama T 99´ 15 80
út  27.11. 20.30    NEBEZPEČNÁ METODA drama T 99´ 15 100
st  28.11. 18.00   VRTĚTI ŽENOU komedie T 100´ 15 90

20.30    NEBEZPEČNÁ METODA drama T 99´ 15 100
čt  29.11. 18.00   HOLY MOTORS drama T 115´ 12 90

20.30   THE WORDS drama/romance T 102´ 12 120
pá 30.11. 18.00   HOLY MOTORS drama T 115´ 12 90

20.30  THE WORDS drama/romance T 102´ 12 120

malý sál 
DATUM      ČAS      TITUL                                                    ŽÁNR                                ZVUK   DÉLKA   PŘÍSTUPNOST    CENA

pá 23.11. 15.30  DOBA LEDOVÁ 4  3D animovaný/rodinný CZ 94´ 150/130
17.45  ATLAS MRAKŮ - dvojprogram sci-fi/drama T 164´ 12 150
20.30  NÁVRAT DO SILENT HILL 3D horor/mysteriózní T 98´ 15 150

so 24.11. 10.00  SNĚHURKA komedie/dobrodružný CZ 106´ 80
15.30  DOBA LEDOVÁ 4  3D animovaný/rodinný CZ 94´ 150/130
17.45  ATLAS MRAKŮ - dvojprogram sci-fi/drama T 164´ 12 150
20.30  NÁVRAT DO SILENT HILL 3D horor/mysteriózní T 98´ 15 150

ne 25.11. 10.00  SNĚHURKA komedie/dobrodružný CZ 106´ 80
15.30  DOBA LEDOVÁ 4  3D animovaný/rodinný CZ 94´ 150/130
17.45  ATLAS MRAKŮ - dvojprogram sci-fi/drama T 164´ 12 150
20.30  NÁVRAT DO SILENT HILL 3D horor/mysteriózní T 98´ 15 150

po 26.11. 15.30  DOBA LEDOVÁ 4  3D animovaný/rodinný CZ 94´ 130
17.45  VE STÍNU drama/krimi CZ 96´ 100
20.00  NA DIVOKÉ VLNĚ sportovní/drama T 91´ 12 100

út 27.11. 15.30  DOBA LEDOVÁ 4  3D animovaný/rodinný CZ 94´ 150/130
17.45  VE STÍNU drama/krimi CZ 96´ 110
20.00  NA DIVOKÉ VLNĚ sportovní/drama T 91´ 12 120

st 28.11. 9.00 VE STÍNU drama/krimi CZ 96´ 50/110
15.30  DOBA LEDOVÁ 4  3D animovaný/rodinný CZ 94´ 150/130
17.45  VE STÍNU drama/krimi CZ 96´ 110
20.00  NA DIVOKÉ VLNĚ sportovní/drama T 91´ 12 120

čt 29.11. 15.30  LEGENDÁRNÍ PARTA 3D animovaný CZ 90´ 180/150
17.45  CO KDYBYCHOM ŽILI SPOLEČNĚ? komedie T 96´ 100
20.00  7 PSYCHOPATŮ krimi/komedie T 109´ 15 120

pá 30.11. 15.30  LEGENDÁRNÍ PARTA 3D animovaný CZ 90´ 180/150
17.45  CO KDYBYCHOM ŽILI SPOLEČNĚ? komedie T 96´ 100
20.00  7 PSYCHOPATŮ krimi/komedie T 109´ 15 120

a další...

HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA

ANNA KARENINA

připravujeme na prosinec

SLEVA - dospělí/děti, studenti
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Mezinárodní basketbalový turnaj,
který v září pořádal dívčí basketba-
lový klub BK Havířov v kategoriích
U13 a U15, byl zároveň výbornou
prověrkou výkonnosti našich
děvčat.

Turnaje se zúčastnilo celkem 18
týmů z Čech, Moravy, Slovenska
a Polska.

Havířovský klub měl své zastou-
pení v obou kategoriích. Dívky
v kategorii U15 - starší žačky, ve
které startovalo 10 týmů, se po dra-
matickém závěru probojovaly do
finále, když v semifinále nejtěsněj-
ším rozdílem 53 : 52 porazily sou-
peřky z Javorníku. Ve finále však už
nestačily na tým Valosunu Brno.

Dívky U13 - starší minižačky
bojovaly o své první medaile mezi
osmi dalšími týmy a rozhodně se
mezi nimi neztratily. Finále jim
uteklo, když o jediný bod prohrály

s děvčaty z Krnova. V boji o třetí

místo se pak střetly se soupeřkami

z SBŠ Ostrava, se kterými se
běžně utkávají v mistrovských sou-
těžích, a tudíž oba týmy znají
navzájem dobře svou sílu. O bron-
zové medaile svedly oba týmy tuhý
boj a nakonec se radovaly havířov-
ské naděje. Oplatily tak Ostravě
porážku ze základní skupiny
a vybojovaly svou první medaili.

Turnaj se stal výbornou generál-
kou před nadcházející sezonou
a všechny zápasy měly vysokou
úroveň a byly velmi vyrovnané.

Dobrým basketbalem se mohli
potěšit nejen účastníci turnaje, ale
i basketbaloví diváci, především
z řad rodičů a kamarádů dětí.

Turnaj splnil očekávání a medai-
lové úspěchy havířovských hráček
byly pro ně povzbuzením nejen pro
nadcházející sezonu, ale i do
dalších basketbalových let.

Trenérky BK Havířov
www.bkhavirov.cz

SKV HAVÍŘOV ZVE 
NA NOVÝ ROČNÍK ETRALIGY

VOLEJBALU 2012/2013
Vážení sportovní přátelé, příznivci havířovského volejbalu, po náročné

a dlouhé přípravě se pomalu přiblížil začátek nového ročníku volejbalové

extraligy mužů. V přípravném období jsme absolvovali řadu venkovních

i halových turnajů a také několik přátelských utkání s většími či menšími

úspěchy.

S blížícím se začátkem nové sezóny bychom Vás tímto chtěli pozvat

na první domácí utkání v naší domovské Městské sportovní hale

u nemocnice v Havířově, kde přivítáme AERO Odolena Voda.

Toto utkání začíná ve změněném čase v sobotu 27.10. 2012 v 17 hodin. Všichni fanoušci jsou na toto

utkání srdečně zváni.

POZVÁNKA SKV HAVÍŘOV NA TELEVIZNÍ UTKÁNÍ 
S ČZU PRAHA 12.11. 2012

Srdečně zveme všechny fanoušky havířovského sportu na televizní utkání volejbalové extraligy mužů. V tomto

televizním utkání přivítáme tým ČZU Praha a chceme ukázat před televizními kamerami, že v Havířově se

o vítězství umíme porvat. K tomu potřebujeme podporu Vás, našich fanoušků. Na toto utkání připravíme také
zajímavý doprovodný program. Jako poděkování za podporu bude na toto utkání vstup zdarma. Zápas začíná
v pondělí 12.11. 2012 ve 20.00 hodin v Městské sportovní hale.

Basketbalové naděje otestovaly svou sílu

Havířovské basketbalistky obsa-
dily třetí místo ve své kategorii,
když porazily tým Španělska
a v boji o finále podlehly týmu
Ruska smolně o dva body. Tak
vypadal výsledek týmu havířov-
ských basketbalistek Best Off,
které reprezentovaly Českou
republiku na 7. ME v basketbalu
veteránů v litevském Kaunasu
v kategorii 35+.

Do bojů se zapojilo více než 140
týmů mužů a žen z více než 20
evropských zemí. Konkurence byla
veliká a především velké množství
ruských a domácích litevských
týmů zaručovalo vysokou úroveň
sehraných utkání. "Nedostatek
mezinárodních zkušeností a málo
odehraných vypjatých utkání se
podepsalo na výsledku našeho
týmu. Ale spokojenost s předvede-
nou hrou a radost z medailí nako-

nec převážily zklamání ze semifi-
nálové prohry. Nakonec třetí místo
bylo nejlepším umístěním českého
celku na tomto mistrovství," uvedla
za tým Best Off Martina Šindlářová.

Za tým Best Off  bojovaly jak
havířovské odchovankyně Renáta
Holzerová, Tereza Kuklová, Bohu-
mila Kubíčková, Iveta Rašková,
Soňa Šimková, Martina Šindlářová
a Kamila Veselá, tak i tradiční
a osvědčené posily, z Krnova Jana

Hradilová a z Brna Lenka Borková

a Lucie Zumrová.

Basketbalové veteránky vybojovaly 
v Kaunasu bronz

SPORTOVNÍ KLUB VOLEJBALU
HAVÍŘOV

ZVE CHLAPCE Z 5., 6., 7.,
8. TŘÍD DO SVÝCH ŘAD

NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ
VOLEJBALOVÉHO KLUBU

PROBÍHÁ NEUSTÁLE.

PŘIJĎTE SI ZATRÉNOVAT 

ZA KLUB, KTERÝ HRAJE
NEJVYŠŠÍ VOLEJBALOVOU

SOUTĚŽ V ČR.

KAM:
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA

ELEKTROTECHNICKÁ,

UL. MAKARENKOVA
(VCHOD ZE ZADU 
DO TĚLOCVIČNY)

KDY:
KAŽDÉ ÚTERÝ A ČTVRTEK

VŽDY OD 16.30 DO 18.30 HOD.

SPORTOVNÍ OBLEČENÍ A OBUV

S SEBOU.
KONTAKT PRO VÍCE IFORMACÍ:

M. KLÍVAR 606 671 426,

J. ZVOLÁNEK 602 523 923

Sportovní klub stolního tenisu

Baník Havířov 

pořádá nábor do přípravky  

Nábor se koná každé úterý 

až čtvrtek od 14.30 

v herně stolního tenisu

na ul. Školní v Havířově-Šum-

barku. Nábor je určen pro děti

od 5 do 9 let.

Podrobnosti získáte 

na stránkách

www.sksthavirov.cz  

u trenéra Radka Košťála 

☎ 608 886 162 nebo 

Ivana Karabce ☎ 604 736 120
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Na Gymnáziu Studentská v Havířově byl v rámci Operačního programu

Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 „Zlepšení pod-

mínek pro vzdělávání na SŠ“, zahájen dvouletý projekt „Hravě a zajímavě

moderními metodami“.

Součástí projektu je tvorba sad digitálních učebních materiálů, které

budou vytvářet vyučující zapojení do projektu. Cílem je zvýšit atraktivitu
a kvalitu výuky.

V první fázi projektu byly z prostředků EU zakoupeny interaktivní tabule,

využívané hlavně při výuce cizích jazyků a matematiky. Dále byla zařízena

další multimediální učebna ve škole, určená pro potřeby cizích jazyků. Vyu-
žití moderních technologií umožní pestřejší a zajímavější výuku, což
přispěje k vyšší motivaci žáků, a tedy i k lepším studijním výsledkům.

Ing. Vlasta Kelnerová

30. listopadu 2012 pořádá od 14.30 hod. Gymnázium Komenského

v Havířově (v rámci projektu „Podpora chemického a fyzikálního vzdělávání
na Gymnáziu Komenského v Havířově“, reg. č. CZ.1.07/1.1.24/01.0114) ve
spolupráci se Střediskem přírodovědců (zařízení Střediska volného času

Korunka, Ostrava-Mariánské Hory) seminář z chemie pro žáky základních

škol a víceletých gymnázií k chemické olympiádě (kategorie D). Tématem
semináře budou vybrané chemické prvky a jejich sloučeniny. Žáci se blíže
seznámí s možnostmi využití ICT v chemických experimentech. Pro všech-

ny přítomné bude připraven malý dárek a občerstvení.

V případě zájmu kontaktujte organizátory:
Mgr. Aleš CHUPÁČ - e-mail: ales.chupac@seznam.cz

Mgr. Marie KOCIÁNOVÁ - e-mail: marie.kocianova@ svc-korunka.cz,

tel.: 599 527 321

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem 
a státním rozpočtem České republiky.

Žáci VIII. třídy ZŠ Jarošova ve spolupráci s Českým svazem bojov-
níků za svobodu se v září zúčastnili historické exkurze „Po stopách
Ostravsko-opavské operace“.

První zastávkou byl Památník antifašistického odboje a pohřebiště

vojáků Rudé armády v Hlučíně, kde žáci položili květiny a připomněli si

události II. světové války. V areálu čs. opevnění Hlučín-Darkovičky, vojen-

sko-technické památce československého opevnění budovaného v letech

1935-38 na obranu před fašistickým Německem, si pak s velkým zájmem

prohlíželi vojenskou techniku v tvrzovém pěchotním srubu MO-S 20 Orel.

Poslední zastávkou byl Národní památník války v Hrabyni, který byl vybu-

dován na místě nejtěžších bojů Ostravsko-opavské operace v závěru

II. světové války. Mgr. Šárka Zapalačová

Střední škola technických oborů
na Lidické ulici v Havířově-Šumbar-
ku bude v příštím roce oslavovat
55. výročí svého vzniku. Za uplynu-
lá léta ušla velký kus cesty a je z ní
v současnosti moderní škola, kde
mají žáci možnost získat vzdělání
v mnoha technických oborech.
O tom, že má škola dobré výsledky,
svědčí ocenění ze soutěží Učeň
instalatér, Obkladačská naděje,
krajské kolo soutěže odborných
dovedností - TESAŘ, mezinárodní
soutěž oboru ZEDNÍK v Polsku,
soutěž Machři roku.

Škola připravuje žáky v tříletých
oborech ukončených závěrečnou
zkouškou: Tesař, Truhlář, Zedník,
Zedník-Obkladač, Instalatér, Me-
chanik opravář motorových vozidel,
Strojník, Kominík. Připravuje také
chlapce i děvčata v maturitních

oborech Autotronik, Mechanik

instalatérských a elektrotechnic-

kých zařízení, Technická zařízení

budov, Nábytkářská a dřevařská

výroba. O posledně jmenovaný

obor mají velký zájem také děvčata,

jedná se mimo jiné také o navrho-

vání a zařizování interiérů, k tomu

používají moderní kreslící programy
jako například TurboCAD.

U oborů Truhlář a Tesař využívají
při výuce moderní technologie -
CNC stroje, na kterých žáci vyrábí
nábytek pro účely školy, upomín-
kové a dárkové předměty. Díky
ovládání CNC strojů jsou absolven-
ti těchto oborů žádaní v praxi.

Další předností školy je umožně-
ní zájemcům doplnit si vzdělání
o maturitní zkoušku v dvouletém
denním nástavbovém studiu Pro-
vozní techniky a denním i dálkovém
studiu oboru Podnikání.

Škola také nabízí rekvalifikační
kurzy pro veřejnost.

Součástí školy je školní jídelna,
bufet, knihovna, domov mládeže,
který slouží i pro ubytování žáků
z jiných středních škol, tělocvična
s posilovnou. Součástí areálu školy

je i venkovní hřiště pro míčové hry,

které může v odpoledních hodinách

využívat i veřejnost.

Výhodou je také dobrá dopravní

dostupnost i pro žáky z okolí

Havířova.

Kolektiv SŠ Lidická

SŠ Lidická se připravuje 
na oslavu pětapadesátin

GSH - Hravě a zajímavě

moderními metodami

Seminář z chemie pro žáky ZŠ

a víceletých gymnázií na GKH

Mladí šachisté z TJ Slovan Havířov 

sklízejí úspěchy na mezinárodním poli

ZŠ Jarošova: Exkurze „Po stopách
Ostravsko-opavské operace“

Patrik Melzer a Jakub Szotkowski, dva mladí

šachisté TJ Slovan Havířov, získali shodně 5,5
bodů z devíti možných a oba výborně reprezen-
tovali Českou republiku a město Havířov na mis-

trovství Evropy mládeže, které se v srpnu kona-
lo v Praze. Patrik skončil ze 111 hráčů na

výborném 23. místě jako nejlepší z českých hráčů
a Jakub se umístil těsně za ním na místě 29.

Tento fantastický výsledek neskončil bez

povšimnutí a reprezentační trenér mládeže

České republiky oba hráče nominoval na šacho-
vou olympiádu do 16 let, která se konala v Turec-
ku. Hned tři dny po návratu z mistrovství Evropy

do Havířova tak oba naši borci odletěli do Turec-
ka, kde od 29. srpna reprezentovali Českou
republiku na šachové olympiádě v soutěži druž-

stev mládeže do 16 let. Oba naši zástupci repre-
zentovali opět skvěle. Česká republika v konku-

renci čtyřiceti týmů skončila na výborném 11.
místě a o to se velkou měrou postarali právě

mladí šachisté Havířova. Celou olympiádu
vyhrálo Rusko před Iránem a Indií, havířovští
šachisté si tak zahráli královskou hru i s hráči

z jiných kontinentů a ukázali, že v Havířově se
šachy hrají na výborné úrovni.

Jozef Valenčík, TJ Slovan Havířov

Výstavou Kámen kolem nás skončí výstavní síň Muzea Těšínska
Musaion ve starých prostorách na Dělnické ulici. Výstava zde bude

k vidění do 28. října. Poté bude pobočka Musaion uzavřena

a postupně přestěhována do bývalého hudebního oddělení Městské
knihovny na Pavlovově ulici. Momentálně v nových prostorách
probíhá rekonstrukce, otevření je naplánováno na první čtvrtletí 2013.
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Po stopách dinosaurů se vydali všichni předškoláci z mateřských škol

Čelakovského, E. Holuba, Kosmonautů a Přímá. Žáci ze Základní školy

K. Světlé připravili naučnou stezku v okolí školy, kde předškoláci poznáva-

li zvířecí stopy, pravěká zvířata, lovili mamuta, skládali dřevěné puzzle

mamuta a dinosaura, seřazovali dinosauří vejce podle velikosti a tvořili

svou stopu. Dinosauři jsou oblíbení u všech dětí, a proto je připravena

podobná akce i pro naše žáky 1. stupně. Celý týden probíhá ve stylu dino-

saurů a pravěku, tomu se přizpůsobí i projektové vyučování, které je pro

žáky velice přitažlivé. Žáci se mohou na průběhu výuky aktivně podílet,

tvoří názorné pomůcky, pracují na interaktivních tabulích, které jsou ve

všech kmenových třídách 1. stupně. Dinosauři a pravěk zdobí i vestibul

školy. Spolupráce s mateřskými školami bude pokračovat na další akci,

kterou budou 8. 11. Světlušky
Michaela Janíková, Veronika Brzáková

Dne 11. 9. 2012 jsme se my, žáci
2. stupně ZŠ Žákovské, zúčastnili
výletu do Beskyd.

Od školy nás ráno odvezly 3
autobusy do Řeky, kde jsme dosta-
li mapku trasy a různé úkoly, které
jsme během výletu měli plnit. Úkoly
obsahovaly např. otázky, jak daleko
od nás leží Lysá hora nebo jak
dlouho asi půjdeme vyznačenou
trasu. Když jsme splnili první úkoly,
mohli jsme se vydat na dlouhou
cestu.

Z Řeky jsme došli na Ropičku
a odtamtud jsme pokračovali na
chatu Kotař. Tam jsme měli hodino-
vou přestávku na svačinu a plnili
jsme zbývající úkoly, jako
poznávání stromů a turistických
značek. Pak jsme pokračovali do
Komorní Lhotky. Cesta zpět byla

rychlá, protože jsme šli pořád
z kopce. Na zpáteční cestě jsme
ještě přednesli básničku, kterou
jsme se učili během dne.

Na závěr výletu následovalo
také vyhlášení nejlepších tříd. Celé
soutěžní klání vyhráli žáci 7.
ročníku se 33 body, na 2. místě se
umístili žáci 8. ročníku s 31 body,
následovali je žáci 6. ročníku se 30
body a na bramborovém místě se
umístili žáci 9. ročníku jen s 27
body.

Tento výlet byl velmi naučný, pro
většinu žáků sice fyzicky náročný,
ale i tak si myslím, že byl velmi
povedený. Už jen proto, že bylo
krásné počasí a neseděli jsme ve
škole v lavicích.

Nikol  Skulinová, IX.B tř.

Cílem výpravy 8. a 9. ročníku byl Landek Park Ostrava. Tentokrát však
nevedla cesta za mamutem a Petřkovickou Venuší, ale do Světa iluzí
a klamů. V jedné z budov Hornického muzea byla umístěna výstava plo-

šných i prostorových artefaktů. Každý z nich vybízel k hraní a přemýšlení:

dívej se, skládej, otáčej, zkoumej. Všechna kouzla a čáry byly odhaleny,

proto hurá za mamutem a pozdravit pračlověka v jeho chýši. Důkladnou

prohlídkou prošly i důlní stroje vystavené ve venkovním areálu muzea.

Výlet žáků se opravdu vydařil nejen díky množství zážitků, ale i prosluněné

podzimní přírodě.
Mgr. Helena Luková 

Kruh přátel B. Gröninga zve na
Dokumentární film 

„Fenomén Bruno Gröning 
aneb po stopách zázračného léčitele“
Film objasňuje léčení duchovní cestou pomocí příjmu léčivé síly.

Je možností, jak nalézt bezplatně zdraví. Ve filmu vypovídá více než

50 osob, které se zázračně uzdravily.

Vstupné dobrovolné, info: www.bruno-groening.-film.org
kontakt: 732 518 025

neděle 11.11. od 13 do 18 hodin (2 přestávky)

VŠ sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání, Havířov, o.p.s., 
V. Nezvala 801/1, Havířov-Město

přednáška navazující na film 
„Fenomén Bruno Gröning 

aneb po stopách zázračného léčitele,“ :
neděle 18.11., 15 - 17 hodin 

hotel Boršičanka (salónek), U Stromovky 7, Havířov

ZŠ Školní: Čarování na LandekuZŠ Žákovská: Poznáváme region

Dinosauři na ZŠ K. Světlé

Bojovníci Taekwondo WTF

Havířov ovládli národní ligu

Poslední sobota v září byla ve znamení prvního ročníku národní ligy

poomse ČR, která se konala v Hradci nad Moravicí.
Zúčastnilo se sedm oddílů taekwondo WTF z celé České republiky.

V nabité konkurenci však nakonec štěstí přálo DON BOSKU HAVÍŘOV.
Havířovští vyhráli celou soutěž a odvezli si domů nejen první místo,
22 medailí a 37 bodů, ale také putovní pohár pro vítěze.

Průkopníkem korejského moderního bojového umění sebeobrany
Taekwondo WTF v Havířově je středisko DON BOSKO HAVÍŘOV.

Kurzy sebeobrany a taekwonda začaly ve středisku již před šesti lety.
V současné době je oddíl Taekwondo WTF Don Bosko Havířov jediným

oficiálním havířovským samostatným oddílem registrovaným v českém

svazu Taekwondo WTF.
Jindřich Honěk, trenér

Víkendová škola lyžování 
a snowboardingu   
• Kvalifikovaní instruktoři s licencí naučí děti správnou techniku lyžování

a snowboardingu.
• Délka kurzu: 5 lekcí (vždy v neděli)
• Termíny: 6.1., 13.1., 20.1., 27.1. a 3.2. 2013
• Místo konání: Športcentrum Oščadnica
• Bližší info: a on-line přihlášky: www.skiklub.eu
• Telefon: 731 414 197
• Děti jezdí autobusem bez doprovodu rodičů 
• Odjezd autobusu z Petřvaldu a z Havířova, zastávka v Těrlicku

a v Třanovicích (po dohodě možno i jinde po trase)
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Do soutěže amatérských fotografů Na sever jih, po
stopách knih, kterou vyhlásila Městská knihovna
Havířov u příležitosti Dne bez aut a Týdne knihoven, při-
šlo 22 fotografií od 12 autorů. Hodnocení odborné části
soutěže i hlasování na webových stránkách knihovny
proběhlo anonymně. V odborné části soutěže posoudil
fotografie fotograf pan R. Hájek, člen fotoklubů v Orlové
a Havířově.

Tak jako v loňském roce byla udělena Cena knihov-
níků. Rozhodli o ní zaměstnanci knihovny z Havířova,
kteří odevzdali celkem 38 hlasů. Hlasovat mohla také
široká veřejnost, a to jak v prostorách Městské knihovny
Havířov na ul. Šrámkova, tak na webových stránkách
knihovny. V této anketě bylo uděleno celkem 178 hlasů.

V prostorách budovy pobočky Městské knihovny
Havířov na ul. Šrámkova 2 probíhá výstava soutěžních foto-
grafií, a to až do 13.11. 2012. Všechny fotografie jsou
k vidění také na webových stránkách knihovny na adrese 

www.knih-havirov.cz/cz/ponygallery/21252.html

Akce pro děti:
Dětské oddělení na ul. Šrámkova
I v listopadu prověří vaše znalosti vědomostní kvíz.
Budeme se ptát, co víte o dvou oblíbených autorech dět-
ských knih Astrid Lindgrenové a René Goscinnym
a jak dobře znáte jejich knihy. Soutěží se o drobné dárky.
V pátek 2.11. bude v dětském oddělení děsivě, protože
nás čeká Halloweenské odpoledne s doslova nabitým

programem. Můžete si prohlédnout výrobu pravé hallo-

weenské dýně, vyrobit si svou vlastní mini dýni, poslech-

nout si strašidelné povídání, čtení, zasoutěžit si

a pochutnat si na upířích dobrotách. Program probíhá

průběžně od 13 hod.

Pobočka na ul. Svornosti
vám nabízí Magické odpoledne s Harry Potterem, a to
v úterý 27.11. od 15.00 hod. V Bradavické škole na vás
čeká hodina kouzel, míchání kouzelných letkvarů, létání
na koštěti apod.

Pobočka Dělnická
Nahlédneme do tajů jídelníčku strašidel, čarodějnic
a podobných bytostí. V pátek  16.11. v čase od 16 hodin
zalistujeme v odborných knihách a oddáme se Straši-
delnému vaření.
Protože Obal dělá dárek, sejdeme se v pondělí 26.11.
v 16 hodin, abychom si vyrobili zvláštní a jedinečné
obaly. Bude totiž potřeba zabalit vánoční dárky! 

Knihovna na ul. J. Seiferta
zahajuje dvouměsíční soutěž pro bystré hlavičky.
Můžete sbírat body ze zábavných i naučných činností
knihovny. Zveme také všechny šikovné děti na Miku-
lášské vyrábění, které se koná ve středu 28.11. od
15.00 hodin. Pokračujeme v akci Celé Česko čte dětem.

Pobočka na ul. Gen. Svobody
Přijďte ve středu 14.11. od 14 hodin na akci s názvem
Podzimní pohádky.

Akce pro dospělé:
Hudební oddělení na ul. Svornosti:

Do pátku 23.11. můžete navštívit výstavu obrazů

havířovské výtvarné skupiny KVAŠ s názvem Svět

kolem nás.

V úterý 6.11. od 15.00 proběhne oblíbené rukodělné
odpoledne pro dospělé s lektorkou Ivetou Janouškovou
na téma Vánoční andílci.
Ve středu 7.11. v 18.00 hodin Městská knihovna Havířov
a Kruh přátel díla Viktora Fischla vás zvou na literární
pořad věnovaný poslední knize Viktora Fischla Povídky
odjinud. Účinkují Mgr. Milada Kaďůrková a Miroslav
Rataj.
Ve středu 21.11. v 18.00 hodin přijďte na setkání s Marií
Szottkovou a jejími vzpomínkami na rodnou Ostravu
Stará Ostrava tak, jak jsem ji znala. V pořadu vystou-
pí hosté Marek Sladký (klavír) a Natálka Szottková
(flétna).
Ve středu 28.11. v 18.00 hod. zahájíme vernisáží výsta-
vu obrazů Lenky Blažíkové  zobrazující krásy naší Země
Vyznání Zemi. Výstava potrvá do 28.12. 2012.
V hudební části vystoupí studenti pěveckého oddělení
Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě pod
vedením Mgr. Art Venduly Stískalové Černé
a Mgr. Regina Bednaříková (klavír).

Pobočka Seifertova:
Ve středu 14.11. od 18 hodin se můžete těšit na před-
nášku Květoslavy Kuzníkové Jak na bolesti zad s prak-
tickými ukázkami.

Budova knihovny na ul. Šrámkova:
Knihovnice pro vás připravily výstavku knih Skutečné

příběhy, výstavu fotografií člena Fotoklubu Havířov

Aleše Bernatíka Lidé kolem nás a od 14.11. v rámci

cyklu Čtenáři vystavují výstavu fotografií paní

Ivy Vaňkové.

Nabídka akcí na listopad  2012 a posledních volných míst v kroužcích

Středisko na ul. Na Nábřeží 41, Havířov Město, tel.: 596 811 175

Ceny jsou na celý školní rok /není-li uvedeno jinak/ a jsou splatné na druhé schůzce.

Přihlášky jsou k dispozici v obou našich střediscích a ke stažení na webových stránkách.

30.11. - 2.12. Potáborové setkání pro účastníky LT „Šmoulí prázdniny“ i pro jejich

kamarády a všechny zájemce. Cena 650 Kč. Přihlášky v SVČ, Na Nábřeží  41.

2.11. 14.30 - 16.30 h - Zimování zvířat - přednáška a vycházka kolem Lučiny

29.11. 15 - 17 h Mysli a spojuj - zábavná zvířecí soutěž, poznávání zvířat

7.11. /čt/ 14 - 17 h od 6 let - Netradiční korále, originální korále, 10 Kč s sebou.
14.11. /čt/ 14 - 17 h od 6 let - Vzpomínáme na léto - kresba, malba netradiční technikou.
V út - Výtvarné studio pro mlád. a dospělé - smalt, keramika, malba na hedvábí, od 17

hodin.

Máme stále volná místa v kroužcích : Kuchtík - po, 9 - 14, Break dance - po, st, 
Electro dance 9 - 18, po, st. Info: lucie.bitterova@svcha.eu, tel.: 596 811 175,
739 669 763. Kytara, Veselé barvičky, Zlatý řez, Keramika, Modeling 

Info: tomas.mendl@svcha.eu, tel. : 736 158 153 

NA FARMĚ - od 10 let, chov koní, základy jezdectví. po, Železniční modeláři - čt, Lesní
svišti - čt, Pampeliška botan. - přírod., od 6 let, Psí tlapky II. - NOVÝ v út.
Info: nikol.schovancova@svcha.eu, tel.: 596 811 175

Next Aerobic Stylers mini I. - aerobik 5 - 8 let. Stolní tenis - pro neregistr. hráče

Info: lenka.byrtusova@svcha.eu, tel: 596 811 175, 603 438 726

Středisko na ul. M. Kudeříkové 14, Havířov-Město, tel. 596  811 031 

Po 5.11. od 15 h Dýňová strašidla. Dýni a přezůvky s sebou.
St 7.11. od 15.30 h Tančíme a soutěžíme s Lenkou. Převlečení a cvičky s sebou.
Pá 16.11. od 16 h Bludička Jůlie. Zábavná soutěž pro děti od 6 let.

Poslední volná místa v kroužcích:

Lentilky - pátek - 6 let., výtvarné techniky, hry, Keramika út, Barevná paleta - čt,
výtvarný od 6 let.
Hopsalenky - st, taneční, Orientální tanec - st od 6 let. Keramika - po od 15 let

Info: lenka.vavreckova@svcha.eu, tel: 596 811 031
Letečtí modeláři - 6 - 18 let, st nebo čt., Plastikoví modeláři - 7 - 18 let, st, Kuchtíci-

mlsouni 6 - 15 let, út, Divadelní - 6 - 18, st, Moderní dívka - 7 - 15 let, st, Šikulové -
od 6 let, čt, Modelky a vizážistky - dívky i chlapci, 7 - 15 let, po, Aerobik - 9 - 15 let, út,
čt, Angličtina - ZŠ, SŠ, doučování, pá. Info: lenka.vaculikova@svcha.eu,
tel.: 734 713 526
Elektro Lego I. a II. - út, čt od 7 let, Klub PC her - od 8 let, otevřená PC herna - út

Hledáme vedoucí kroužků: Základy programování, Minecraft Club, Základy práce na PC 
Vhodné jako brigáda pro studenty !  Info: zdenek.keclik@svcha.eu, tel: 596 811 031

Více informací na  www.asterix-havirov.cz 

STŘEDISKO MĚSTO: (Haškova 1)

14.11. 17.00 Drumbeny - pojď si zabubnovat

22.11. 16.00 Riskuj

Každý pátek od 16.30 do19.00 LAN hry na počítačích 

Každé pondělí bouldrovací horolezecká stěna 

17.00 - 18.00 hodin mladší, 18.00 - 19.00 hodin starší 

STŘEDISKO ŠUMBARK: (Lomená 9)

10.11. 8.00 Podzimní turnaj ve florbale (střední žáci-ročník 99
a mladší)

24.11. 8.00 Podzimní turnaj ve šprtci pro všechny

24.11. 10.00 Seminář TKD WTF

KLUB MAJÁK: (Boženy Němcové 3) 

(od 13.00 doučování, od 14.00 Malý Maják, od 17.00 Velký Maják)

2.11. 15.00  Malování pod širým nebem
9.11. 15.00 Talenti

23.11. 15.00 Den rekordů

KLUB VALDOCCO: (Lomená 9) od 16.00 hodin
2.11. 16.00 Hřbitov tour
2. - 3.11. 19.00 Korunka open (klub deskových her Korunka 

v Ostravě)

24.11. Mezinárodní fotbalový turnaj Ostrava
24.11. Michálkovické deskohraní
29.11. 18.00 Večer rakouských specialit s Kathrin Mueller

30.11. - 2.12. 19.00 Pařanský víkend

Ponorka a přítomnost psychoterapeuta:
pondělí od 18.30 do 20.30 hodin

Posilovna - pondělí a čtvrtek 16.00 - 18.00 hodin,
středa a pátek 17.00 - 19.00 hodin

Angličtina - každou středu 16.30 - 18.00 hodin

Němčina - konverzace s rodilým mluvčím 

pátek 19.00 - 20.30 hodin
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Středisko volného času Asterix
Havířov, p. o., www.asterix-havirov.cz
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VODA - TOPENÍ - PLYN
VYBAVENÍ KOUPELEN

Prodej materiálů

Havířov-Šumbark
U Nádraží 1204/2a 

Po - Pá 7 - 17 h, So 8 - 12 h
Tel.: 596 881 084

e-mail: prodejna.havirov@danex.cz
www.danex.cz

prodejna

DANEX-PLAST, s.r.o.
Další činnost:

topení pro vytápění 
průmyslových hal.
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Zve žáky 8. i 9. tříd ZŠ 

a jejich rodiče na  

DEN 
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

pá 23. 11. od 9 do 18 hodin 

so 24. 11. od 9 do 13 hodin 
Nabídka oborů 

s výučním listem 

nebo maturitním vysvědčením,
s novým 

učebním oborem Kominík.

www.ssto-havirov.cz 
☎ 596 884 811

Střední škola technických

oborů, p.o. Lidická 1a/600,
Havířov-Šumbark 
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Opravy, montáže, úklid...

www.manzel-hodinovy.cz

☎ 606 328 595

Čištění koberců, křesel a sedaček

strojem Kärcher, SLEVA 30%
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HODINOVÝ MANŽEL
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! AKCE !
VÝKUP AUTOVRAKŮ

Až 800 Kč
PROTOKOL O EKOLOGICKÉ

LIKVIDACI VOZIDLA

732 788 556 ☎ 596 440 417

181/12

Vyšetření z oční duhovky
každý čtvrtek v Bylinářství,
areál Severka, Jaselská 1

tel: 774 237 884
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MÁSÁŽE - VACU CVIČENÍ
Okrajová 19, Havířov

724 257 237, www.studio-romana.cz
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U P O Z O R N Ě N Í
Žádáme všechny klienty Ajurvédských
lázní GANESH SPA, kteří vlastní dár-
kové poukazy s platností do 31.12.

2013, aby vzhledem k vážným provozním

důvodům, vyčerpali své poukazy 
nejpozději do 15.2. 2013.

Po tomto datu již zmíněné poukazy 

nebude možno čerpat !!

Děkujeme za pochopení.
Kolektiv lázní Ganesh Spa 1
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Hudební podvečery
6. listopadu v 18.00 hodin
20. listopadu v 18.00 hodin

koncertní sál ZUŠ ul. Sadová
●●

Vernisáž prací žáků VO
s vánoční tematikou
+ prodejní výstava

21. listopadu v 17.00 hodin

Galerie VO ul. A. Jiráska 2,

Havířov-Podlesí

21. září 2012 se žáci Základní školy Marie Pujmanové v Havířově - Šum-
barku probudili do příjemného rána. Jednak svítilo sluníčko, jednak nemu-
seli do školy. Účastnili se totiž městských oslav Dne mobility. Žáci prvního
stupně se na dopravním hřišti seznámili s pravidly silničního provozu
a vyzkoušeli si, jak se bezpečně pohybovat po silnici. Někteří navštívili
Magistrát města Havířova, kde pro ně měli připravený program. Aby viděli,

proč je důležité chránit ovzduší, podívali se i do sběrného dvora.

Žáci druhého stupně pojali program aktivněji a zapojili se do Běhu nadě-

je, který letos vedl po nábřeží a kolem meandrů řeky Lučiny. Malí i větší

závodníci běželi s větrem o závod a soutěžili i ti, kteří si trasu původně

chtěli jen projít. Po doběhnutí do cíle se mohli osvěžit minerálkou a poba-

vit se při divadelním představení pod širým nebem, zhlédnout ukázku bojo-

vých umění, zasoutěžit si o pěkné ceny, seznámit se s prací policie a hasi-

čů a odvážlivci mohli zdolat i horolezeckou stěnu.

Den se prostě vydařil, děti byly nadšené a počasí jako na objednávku.
Mgr. Romana Švábiková a  Mgr. Michaele Sembolová 

-Klub věrných turistů  
čt 1.11. sraz na AN ve 13 hodin - cíl

naší cesty je hájenka a do restau-

race k "Rudolfovi".

čt 8.11. sraz tradičně na AN ve 13

hodin - pojedeme směr Stonava,

pak Darkov-lázně a navštívíme na

náměstí v Karviné zámeček.

so 17.11. pořádáme autobusový

zájezd. Navštívíme Krakow - město

polských králů, historický Wawel

s katedrálou sv. Stanislava a Václa-

va - poté projdeme královskou ces-

tou na náměstí, kde se nachází

obchodní centrum Súkenica

a památný Mariánský kostel. Při

cestě nazpět nahlédneme na ná-
dvoří Jagelonské univerzity. Cena
zájezdu je 350 Kč (v ceně zájezdu

není pojištění do zahraničí ani vstu-

py do památek). Odjezd autobusu
je v 7.30 hodin od haly Slávia.

so 24.11. je sraz na AN ve 13 hodin
- pojedeme do Kostelce, pak pěšky
na sochy u Hradiště.

čt 29.11. je sraz v 10 hodin na AN -
jede se do Petřvaldu a pak na

haldu Ema v Ostravě.

Informační schůzky spojené

s výběrem peněz na zájezd jsou

vždy v úterý 6. a 13.11. v 17 hodin
v restauraci Beskyd na Národní
třídě. Na měsíc prosinec plánujeme

autobusový zájezd na vánoční

Vídeň a do Rožnova na Mikulášské
slavnosti.
Info : Honza Marek 731 588 336

a Jarka Půrová 777 997 458
www.kvtivr.estranky.cz

Program 

RODINNÉHO CENTRA
MAJÁČEK 

(v prostorách kavárny ZAHRADA,

Komunardů 8, Havířov-Město)
●

9. 11. Probouzení broučků

sraz: 16 hodin u KDLJ 

program: lampionový průvod 

od KDLJ do RC Majáček 
divadlo Jak se broučci připravují

na zimu

uspávání broučků

písničky, soutěže
tvoření

sběr potravy pro broučky

projekce pohádek

smaženice
Masky broučků vítány!

vstupné: 20,- / dítě 

(týká se programu v RC Majáček)
●

30. 11. Tvorba adventních věnců
začátek: 19 hodin

s sebou: polystyrenový nebo

slaměný kruh, větvičky, vázací

drát, přírodniny, svíčky, pomůcky
k upevnění svíček, stužky, popř.

jiné dekorace

cena: 20,- (náplně do tavné 
pistole, spreje ,…)

www.majacek.com
www.kavarnazahrada.cz

Český rybářský svaz 
MO Havířov 

obnovuje tradici a pořádá 

TANEČNÍ ZÁBAVU 
V SOBOTU 10.11. 2012 

od 20 hodin v Domě PZKO 
U Zborůvky 12, Havířov-Bludovice 

K tanci a poslechu hraje 
„Band Petra Jiříčka“ z Ostravy 

Občerstvení, tombola 

Vstupné 250 Kč 

Vstupenky je možno zakoupit 

v předprodeji 

na ČRS MO Havířov, Balzacova 6 

každé pondělí od 15 do 17 hodin 

Přijďte se pobavit - srdečně Vás

zvou rybáři.

Petrův zdar ! 

Městské 
informační centrum Havířov

PŘESTĚHOVÁNO
náměstí Republiky 7 

(budova kina Centrum) 
736 01 Havířov-Město

tel: 597 317 235
597 317 236
608 556 549

Otevřeno:
po - pá 7.30 - 18.00
so        8.00 - 12.00
ne      13.00 - 17.00 

ZŠ Pujmanové: Den mobilityZUŠ L. Janáčka
☎☎ 596 411 064, Havířov-Podlesí

zusvrchl@volny.cz

ZUŠ B. Martinů
Na Schodech 1, Havířov-Město

zus.b.martinu@volny.cz

13. listopadu v 18.00 hodin
v Reprezentačním sále ZUŠ
Slavnostní koncert učitelů

●●

20. listopadu v 17.30 hodin
v Komorním sále

Koncert žáků
●●

Bližší informace na sekretariátě.

V rámci podpory hodnoty

otcovství se uskutečnila 6.10.

v Havířově v zahradním prostoru

kavárny ZaHRAda v Havířově

akce MÁMU NECHTE DOMA.

Organizátoři z Církve NA CESTĚ

a Rodinného centra Majáček při-
pravili pro tatínky s dětmi pestrý
program. Ve čtyřech dílnách si

mohli dospělí s dětmi společně

vyzkoušet vaření hotdogů, výrobu
vlastních placek na tričko, výrobu
žonglovacího náčiní a pak se učili

žonglovat. Vyzkoušeli si vysadit

ovocný strom v ekologické dílně.
Zde se také učili rozlišovat, která
zelenina se může společně pěsto-

vat a která ne. Po absolvování dílen

si účastníci rozehráli hru v celém
areálu zahrady. Na různých stano-
vištích plnili úkoly a hledali indicie,

jež tvořily tajenku. Děti mohly prožít

spoustu zábavy se svými tatínky,
ale také se něco naučit, nebo spo-
lečně něco vytvořit. Celá akce byla

zakončena vystoupením bluegras-
sové skupiny Wind a vyhlášením

vítězů v soutěži s předáním hodnot-
ných cen, které byly pro každého.
"Celá akce mohla proběhnout díky

finanční podpoře Nadace OKD,

která taktéž v zahradním prostoru

pomohla v letních měsících zaplatit

nové dětské herní prvky - 2

dřevěné věže s mostem, které na

akci byly hojně dětmi využívány.

Tátové s dětmi strávili velmi aktivně
společné odpoledne a věříme, že
tato akce prohloubila jejich

vzájemné vztahy. Už se všichni těší

na příští rok," uvedl za pořadatele
Michal Malina. -red-

TÁTOVÉ ŘÁDILI S DĚTMI

Kotulova dřevěnka uzavřena 
od 1. listopadu 2012 
do 30. dubna 2013 

Koncert duchovní hudby

24. 11. 2012 v 16.30 hodin

kostel sv. Anny Havířov
vystoupí: ženský pěvecký sbor

Canticorum Havířov

akademický pěvecký sbor 

VŠB-TU Ostrava

Foto: archiv
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